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 תוכן העניינים

 
 

 תנאי המכרז  .1
 

 מפרט ותרשים הנדסי –' אנספח  
 צההצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המוע -' בנספח  
 ערבות בנקאית -' גנספח  

 
 טופס הצעה .2
 
 הסכם .3

 
 מפרט ותרשים הנדסי –' אנספח 

 ערבות בנקאית –' בנספח 

 םאישור על קיום ביטוחי –' גנספח 
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 נוף הגלילעיריית 

 
 3/20 מכרז פומבי מס'

 
 ותחזוקה אספקה, התקנה מתן שירותי עיצוב, 

 של מערכת שילוט עירונית 
 נוף הגליל בתחום השיפוט של עיריית

 
 

מתן "( מתכבדת בזאת להזמינכם להציע לה הצעתכם לעניין העירייה" -)להלן  נוף הגלילעיריית 
 .מערכת שילוט עירונית בתחום השיפוט של נוף הגלילשרותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה של 

 
 
 לילכ
 
, והכל הגלילשלטי רחוב ברחבי נוף ולתחזק להתקין עצב, לספק, יידרש להזוכה במכרז  .1

 .)להלן: "השלטים"( תנאי המכרזנספח א' לבכמפורט 
 

 , לרבות תיקונם וצביעתם.השלטיםמחויב בתחזוקת במכרז כמו כן יהיה הזוכה  .2
 
 הארכות נוספות בנות שנה כל אחת. 2 -ם אפשרות לע הההתקשרות הינה לתקופה של שנ .3
 
 

 תנאי המכרז
 
, במועד יםו חברות הרשומות כדין בישראל העומדזה, יחידים ארשאים להשתתף במכרז  .4

בכל התנאים המפורטים להלן ואשר המציאו את כל המסמכים הגשת ההצעות למכרז 
 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

 
שנים לפחות בתחום עיצוב, אספקה,  3אישור מוכח מאת המציע בדבר נסיון של  4.1

 ברשויות מקומיות.התקנה ותחזוקה של מערכת שילוט עירונית 
לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג אישור בדבר נסיון מוכח של קבלן משנה  

מטעמו של המציע ובלבד שתוצג התקשרות תקפה בין המציע לבין קבלן המשנה 
 במהלך התקופה הרלבנטית.

 
אישור תקף לשנה הנוכחית על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות בעל  4.2

-חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו ורשומות על פי
1976. 

 
 לשנה הנוכחית על ניכוי מס הכנסה במקור.על שם המציע אישור תקף בעל  4.3

 
 המציע לצורכי מע"מ.על שם תעודת עוסק מורשה בעל  4.4

 
 ציע שהוא תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:מ 4.5

 
 עודת רישוםת 4.5.1
 תקנון ההתאגדות 4.5.2
 דפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחיתת 4.5.3
ישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה א 4.5.4

 .הנוכחית
 

או לחבר העירייה לעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר חתימה על  4.6
 תנאי המכרז.ל' בכנספח ה, עפ"י הנוסח המצורף המועצ
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ע"י שתי  גש ע"י ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחתההצעה תו .5

ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו ע"ש 
 המשתתף במכרז בלבד.

 
 ערבויות .6

  
ש"ח   15,000"הערבות"( בסכום של  -המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית )להלן  6.1

תנאי ל 'ג כנספחחדשים( כולל מע"מ בנוסח המצורף  שקליםעשרה אלף  חמש)
. הערבות תהא צמודה למדד מחירים לצרכן על בסיס המדד הידוע המכרז

"המדד היסודי"(. תוקף הערבות יהיה עד  -לאחרונה ביום הגשת ההצעה )להלן 
 .30.9.20ליום 

 
ן. הערבות תשמש בטחון לכך שהמציע יחתום על ההסכם כאשר יידרש לעשות כ 6.2

אם יימנע מלחתום על ההסכם בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל על כך דרישה 
רשאית לגבות ולחלט את סכום הערבות ללא כל  העירייהתהא  - עירייהבכתב מה

כמפורט בס"ק  העירייההתראה. כמו כן תשמש הערבות כבטחון למילוי דרישות 
 דלהלן. 6.3

ל ייחשב כפיצוי מוסכם   חילוט הערבות עפ"י איזה מהחלופות האמורות לעי
 בגין איזה מאותן הפרות.עירייה ומוערך מראש ל

 
נוספים עד ליום תוארך הערבות לשלושה חודשים עירייה פי דרישת ה-על 6.3

דלעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על  6.2 -ו 6.1הוראות ס"ק . 31.12.20
 הערבות המוארכת כאמור.

 
ציע )שזכה במכרז( את הערבות בערבות בעת החתימה על ההסכם יחליף המ 6.4

 בנקאית קבועה, לפי תנאי ההסכם.
 

לאחר שנחתם פרוטוקול  תוחזר להם הערבות -מציעים שהצעתם לא נתקבלה  6.5
העירייה לאחר חתימת ההסכם בין ועדת המכרזים הקובע את אי זכייתם ו/או 

 המאוחר מבין השניים.לבין הזוכה במכרז, 
 
 
"חוברת המכרז"( אותה ניתן לרכוש מן  -ים בחוברת המכרז )להלן פרטי המכרז מצוי .7

, במשרדי אשר לא יוחזרו, מאות שקלים חדשים(חמש ) ש"ח 500תמורת  העירייה
בבניין העירייה  2, קומה , 1שד' מנחם אריאב העירייה, מדור המכרזים במינהל העירוני, ב

עד  15:00 - 08:30ה' בין השעות -ם ב'ובימי 13:30 - 08:30, ביום א' בין השעות  נוף הגליל
 .12:00שעה  30.6.20ליום 

 
 
, הם ניתנים למציע לשם הכנת עירייהכל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של ה .8

דלהלן בין אם  14עד למועד הנזכר בסעיף  עירייההצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם ל
רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל  אינויגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש; המציע 

 מטרה אחרת.
 
 
 או   olga@nallit.org.ilבמייל בכתב הסברים ופרטים נוספים ניתן לבקש  9.1 .9

ואין ולא יהיה תוקף  -בלבד . כל תשובה תינתן בכתב 04-6013058פקס מס' ב
 לאיזו תשובה שתינתן בכל דרך אחרת.

 
בניין . הסיור יצא מ10:00 בשעה 1.6.20 יערך ביום חובה וסיור מפגש הבהרות 9.2

. מובהר בזאת כי אי , נוף הגליל1בקומת הכניסה, שד' מנחם אריאב  העירייה
 התייצבות למפגש ההבהרות תביא לפסילת ההצעה.

 
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המציע רשאי לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד   .10
העירייה וק כל פרט הנחוץ בקשר למכרז במשרדי מהמכרז ו/או ההסכם, לראות ולבד

 ה בשעות העבודה הרגילות.-בימים א
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 "חוברת המכרז" כוללת את המסמכים הבאים:       11.1.         11
 

 ההזמנה ותנאי המכרז; 11.1.1
 טופס ההצעה; 11.1.2
 ההסכם ונספחיו; 11.1.3

 
 לכל צורך ולכל עניין. כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז

 
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז. כל סטייה  11.2 

בהתאם וזאת  -מההוראות שבחוברת המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה 
 .עירייהלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 
 

 הגשת ההצעה
 

רשים בכל מסמכי המכרז לרבות על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנד     12.1       .12
 ההסכם. 

 
על המציע להגיש את הצעתו, עפ"י המפרט בשני עותקים. המציע יחשב את  12.2

מחירי היחידה מול כל סעיף במפרט, יסכם את הסך הכולל של הצעתו ויעביר את 
 הסך הכולל לדף הריכוז )ספרות ובמילים(.

 
מסמכים הנ"ל לרבות ההצעה, על המציע לחתום בראשי תיבות על כל דף מה  12.3

טפסי ההסכם המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו 
 ואת תאריך הגשת ההצעה.

 
 הצעה שאינה תואמת את תנאי המכרז לא תובא לדיון כלל. 12.4

 
 

 עירייהידי ה-המציע ישים את כל חומר המכרז רק במעטפה מיוחדת שתימסר לו על .13
, ותוכנס לתיבת ההצעות, כשהיא המעטפה תימסר ידנית. מכי המכרזוהמצורפת למס

 סגורה.
 
 

עד השעה  30.6.20מיום את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה, כמפורט לעיל לא יאוחר  .14
 עירייה, והיא תחשב להצעת המציע להעירייה, ולהכניסה לתיבת המכרזים של 12:00
 "ההצעה"(. -)להלן 

 
 

 הסתייגות
 

הערה או הסתייגות לאמור בחוברת המכרז תרשם בדף נפרד שיצורף לחוברת  15.1        .15
המכרז. הערה או הסתייגות שתרשם בתוך מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 

 ההצעה.
 

איננה חייבת לקבל הערה או הסתייגות אף אם נרשמה כנדרש בס"ק העירייה  15.2
 דלעיל. 15.1

 
 
 
 

לפי  -סול הצעה שצורפה לה הערה או הסתייגות אשר תהא רשאית לפהעירייה  15.3
 הינה מהותית. -העירייה שיקול דעתה הבלעדי של 
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 סתירות ו/או אי התאמות .16 

 
 אם המציע ימצא סתירה, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות או שיהיה לו  16.1

יביא זאת המציע לתשומת לב  -ספק באשר לסעיף או פרט במסמכי המכרז 
תוציא  העירייה. באם 15:00שעה  7.6.20מיום , בכתב, עד לא יאוחר עירייהה

 את פרטיהם.עירייה הן תשלחנה לכל המשתתפים שמסרו ל -הבהרות 
 

וגם/או מי מטעמה לסתירה או לשגיאה או לאי התאמה, העירייה הבהרות של  16.2
ב אלא לא יהיה להן תוקף מחיי -"הבהרות"(  -שהתגלו במסמכי המכרז )להלן 

 אם ניתנו בכתב.
 

יהא רשאי לצרף לחוברת המכרז הערה באופן  -אם המציע לא קיבל הבהרות   16.3
דלעיל; איחור בקבלת ההבהרות או אי קבלתן לא יזכו את  16.1הנדרש בסעיף 

 המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו.
 

בהירויות, מי שלא יפנה כאמור יהיה מנוע לטעון טענות בדבר סבירות או אי   16.4
שגיאות או אי התאמות וכיוב' וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל לא 

 תשמענה.
 
 

 התמורה .17
  

 כדלקמן:ליתן הצעת מחירים המציע על  17.1
 

 .השילוטעיצוב, אפסקה והתקנה של עבור ₪ סך של _____________  17.1.1
 

 סך של _____________ש"ח לשנה עבור תחזוקה. 17.1.2
 

 למחיר יתווסף מע"מ כדין.
 

, העלויות תכלול את כל העבודותתתייחס והתמורה בהצעתו של המציע  17.2
 עיצוב, אספקה והתקנה., לרבות עלויות וההוצאות

 
 

 הוצאות המכרז .18
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  18.1              
 משתתף.במכרז תחולנה על ה

 
ישא בהשתתפות בשכ"ט עו"ד ובהוצאות משפטיות המציע שיזכה במכרז  18.2

תווספו מערך ההסכם )להלן: "ההוצאות"(. ההוצאות י 1%ומשרדיות בסך של 
 לעיל. 18.1לתמורה  הראשונה מגיעה לעירייה עפ"י ס"ק 

 
 

ל בהתאם שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים, הכהעירייה  .19
 לשיקול דעתה הבלעדי.

 
 

רשאית לבצע העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה כולה או כל חלק ממנה ועירייה אין ה .20
 את העבודה כולה או חלק ממנה.

 
 ביותר או הצעה כלשהי.גבוהה מתחייבת לקבל את ההצעה ההעירייה אין  .21
 
 

חלק כלשהו ממנו ולמציע לא  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/אוהעירייה  .22
 זכות תביעה כלשהי בגין הביטול. תהא
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תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה העירייה  .23
תהא עירייה ה –מתאימה למסגרת האומדן המוקדם שלה. בוטל המכרז כאמור לעיל 

או עם משתתפים פוטנציאליים רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים וגם/או חלקם וגם/
אחרים ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או משתתפים אחרים הנ"ל והכל לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי.
 
 

על ההסכם שבחוברת המכרז   העירייה מציע שהצעתו נתקבלה מחויב לחתום עם    24.1.        24
 כמתחייב מחוברת המכרז. -עפ"י דרישתה   - 

 
תהא  -העירייה הצעתו נתקבלה, נמנע מלחתום על ההסכם עם באם המציע, ש  24.2 

רשאית לחתום על ההסכם עם כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, הכל העירייה 
העירייה, ולחייב את המציע בגין הנזקים שנגרמו לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 לה כתוצאה מכך.
 
 
 
 
 
 
  

          ________________________ 
 נוף הגלילעיריית                                       
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 נספח א'

 
 מפרט

 
 מתקני שילוט

 
  

במקום השילוט , נוף הגלילברחבי של שמות רחובות מתקני שילוט  400 -כמדובר בפריסה של  .1
 הקיים כיום.

 
לעיל תבוצע בתיאום עם המנהל.  2מיקום מתקני השילוט במסגרת הפריסה כאמור בסעיף  .2

יום  30 -ימוספרו לפי סדר רץ והרשימה תועבר לידי המנהל לא יאוחר מ טמתקני השילו
 .מתקני השילוטמיום הצבת 

 
 .תחזוקהעיצוב, אספקה התקנה וכולל עפ"י תנאי המכרז הרשיון  .3

 
 כל שלט יכלול עמוד שלט ופאנל סולארי. .4

 
 וצבוע בצבע לפי בחירת המנהל. 10*10מ' במידה  3גובה העמוד יהיה ב .5

 
 בעל שני פנלים של שם או אחד לשם הרחוב, בהתאם לצורך.  השלט יהיה .6

 
 נל השם יהיה בנוי כארגז עם תאורה פנימית.אפ .7

 
 .80*30*10מידות השלט  .8

 
 כיתוב בחיתוך צורני עם גרפיקה נבחרת בהתאם להחלטת המנהל. .9

 
 השלט יהיה מחובר למערכת החשמל העירונית. .10

 
  הסולארי יהיה חלק מהשלט. אנלהפ .11

 מצורף.ראה תשריט 
 

 ם.כההתקשרות תכלול גם את מלוא עבודות התחזוקה, הכל כמפורט בהס .12
 

 חודשים. 6עד ייצור והתקנה לעיצוב תקופת ההתקשרות  .13
 

 שנים. 10 -תקופת תחזוקה ל .14
 



 27.4.20 –נוסח לפרסום 

; 

9 

 
 

 'בנספח 
 

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 
 הסעיפים הבאים: הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות .1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף   1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק  
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  
בן זוג, הורה,  -זה, "קרוב"  ןיילענבו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה;  
 בן או בת, אח או אחות." 

 
 של נבחרי הציבור  עניינים)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד 12כלל  1.2 
 ברשויות  המקומיות הקובע:   

זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או   
רובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מועצה או ק -"חבר מועצה"  
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  
גו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה זו-עצמו או על ידי בן 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה." 

 
 
 : )נא למחוק את המיותר( בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .2

 
)מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או  יש / איןבין חברי מועצת העירייה  2.1

 בת, ואף לא סוכן או שותף.  
 
)מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד  / אין יש 2.2 
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו   
 הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.  
 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –לי )מחק את המיותר( בן  יש/ אין 2.3 
 
חבר  שהוא)מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  יש / אין 2.4 
 .ללא בעלות או שליטהבחבר נאמנים הנהלה או חבר   
 

יעוץ ו/או שירותים  נתתי / לא נתתיבהליך כלשהו ו/או  ייצגתי / לא ייצגתי 2.5
רייה ו/או לראש העירייה ו/או בני משפחתו ו/או סגניו ו/או מבעלי התפקידים בעי

 חברות הבת.
 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  .3
 קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .4

 הינו אמת. 
 
 
( 3א') 122די לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כ .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב  
א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 122להתיר התקשרות לפי סעיף  
 ברשומות. 

 
 

 חתימת המשתתף: __________________     שם המשתתף: ___________________    
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 'גנספח 
 

 ערבות בנקאית
 
 

 לכבוד
 __________________ בנק:    נוף הגלילעיריית 

 סניף:    __________________               1מנחם אריאב  שד'
 כתובת:________________  17000, נוף הגליל

 מיקוד:__________________
 __________________ תאריך      

 
 א.נ.,

 
 ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
חמש )במילים:  ש"ח 15,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של .1

אלף שקלים חדשים( )להלן "סכום הערבות"(, העשוי להגיע לכם מאת ____________ עשרה 
עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה  בדבר 3/20מס'  )להלן "המבקש"( בקשר לקיום מכרז פומבי

 .נוף הגלילבתחום השיפוט של עיריית  רחובשלטי של 
 
 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. .2
 
אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן המדד החדש(  .3

ינו __________ נק' עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ב __________ הי
)להלן "המדד היסודי"( אז יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית 

 המדד החדש לעומת המדד היסודי.
 

המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות  –לצורכי ערבות זו 
ל אותו מדד אם המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כול

יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה בנוי 
 עם אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו  .4

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו 
סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 את התשלום תחילה מאת המבקש.
 
ועד בכלל ולאחר תאריך זה  2020שנת  _____חודש  ___ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5

 תהיה בטלה ומבוטלת.
 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ''ל. כל

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.    .6

 
 

 בכבוד רב        
 

 בנק _______________       
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 לכבוד
 נוף הגלילעיריית 

 ,1שד' מנחם אריאב 
 נוף הגליל

 
 

 טופס ההצעה
 3/20ס' מ בעניין מכרז פומבי

 
 

 _____________ __________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. אני/אנו _____________ הח"מ
 

 מצהיר/ים, מסכים/ים בזה כדלקמן:__________________  כתובת
 
 
לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי  .1

והמצורפים אליה, ולאחר שבדקתי/נו  ההסכם וכל המסמכים המפורטים בחוברת המכרז
הנדרשים  וכי הבנתי/נו את כל התנאים והדרישותוקראתי/נו היטב את המכרז ותנאיו, 

להשפיע על קביעת  מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי/נו ושקלתי/נו כל דבר העשוי
 מחיר הצעתי/נו.

 
 
 הנני/נו מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים: .   2
 

את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא  נו/ל עצמיעלקבל  2.1 
 כל הסתייגות.

 
דלעיל ועל כן  1כאמור בסעיף  נו/על סמך בדיקותייהצעתי/נו זאת מבוססת כי  2.2 

מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של  ים/מנוע נהיה/אהיה
או איזה מקרב המסמכים הנ"ל הבנה של תנאי המכרז -אי ידיעה וגם/או אי

 מראש על כל טענות כאלה. ים/מוותר ואנו/ואני
 

האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים והידע לשם ביצוע  נו/כי ברשותי 2.3 
 עבודות נשוא המכרז.ה

 
כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  2.4 

 לאותו מכרז.
 

אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם מילאתי/נו כי  2.5 
 ובנספחיו ובכל מסמכי המכרז והאחרים.

 

 
הנני/נו מצהיר/ים ומסכים/ים כי אחתום/נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים  .3

ימים מיום שייוודע לי/נו על זכייתי/נו במכרז, כולו או חלקו,  7הנדרשים מאתנו בתוך 
לחתום על ההסכם עם כל מציע אחר, רשאית העירייה ולא אעשה/נעשה כן, תהיה ובמידה 

 .או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
 
 

 לפי פירוט כדלקמן: שלם לעירייהלהנני/נו מציע/ים  .4
 

 .עיצוב, אספקה והתקנהבגין ₪ סך של _____________              
 

 _____ש"ח לשנה בגין תחזוקה.                         סך של ________             
 

 ווסף מע"מ כדין.תלמחיר דלעיל י
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 זו את המסמכים כדלקמן: נו/להצעתי ים/הנני/נו מצרף .5    

 
שנים לפחות בתחום עיצוב, אספקה,  3אישור מוכח מאת המציע בדבר נסיון של  5.1

 ת.התקנה ותחזוקה של שילוט רחוב ברשויות מקומיו
לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג אישור בדבר נסיון מוכח של קבלן משנה  

מטעמו של המציע בצרוף התקשרות תקפה בין המציע לבין קבלה המשנה במהלך 
 אותה תקופה.

 
אישור תקף לשנה הנוכחית על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  5.2

 .1976-כיפת ניהול חשבונות( תשל"ועל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )א
 

 אישור תקף לשנה הנוכחית על ניכוי מס הכנסה במקור. 5.3
 

 המציע לצורכי מע"מ.על שם תעודת עוסק מורשה  5.4
 

 ציע שהוא תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:מ 5.5
 

 עודת רישוםת 5.5.1
 תקנון ההתאגדות 5.5.2
 הנוכחיתדפיס רשם חברות בתוקף לשנה ת 5.5.3
ישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה א 5.5.4

 .הנוכחית
 

או לחבר העירייה לעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר חתימה על  5.6
 .תנאי המכרזל 'גכנספח ה, עפ"י הנוסח המצורף המועצ

 
 לתנאי המכרז. 'דנספח ערבות בנקאית, עפ"י הנוסח,  5.7

 
 חתומים על ידי בשולי כל דף.מוגשים כשהם כי המכרז כל מסמ 5.8

 
זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף למשך לא פחות  נו/הצעתי .6

 ( יום מיום הגשתה.90מתשעים )
 

 על החתום: נו/ולראיה באתי
 
 

  ____________________ 
 חתימת המציע)ה(        

 
 

 :פרטי המציע
 

 _______________השם: __________
 

 :_________________ח.פ/מספר ת.ז.
 

 הכתובת: ______________________
 

 מס' הטלפון: __________________  פקס' _________________________
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 הסכם 

 
 שירותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה למתן 

  מערכת שילוט עירוניתשל 
 נוף הגלילבתחום השיפוט של עיריית 

 
 

 2020ביום ___________ לחודש ________ שנת  נוף הגלילנערך ונחתם בש
 
 

 נוף הגלילעיריית   : ב י ן
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה

 נוף הגליל, שד' מנחם אריאב
 "(                                                                  מצד אחדהעירייה" -)להלן 

 
 

 ______  ת.ז./ח.פ.__________  ובין: 
 __________________________________ 

  
 מרחוב  _______________________

 __________טלפון ______________
 "הקבלן"(                                                                      מצד שני -)להלן  

 
 

 
 שירותי עיצוב, אספקה, למתן  ____ו שמספר פרסמה מכרז פומביעירייה וה :  הואיל

נוף בתחום השיפוט של עיריית  מערכת שילוט עירוניתהתקנה ותחזוקה של 
 ;הגליל

 
והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו   והואיל:

 ההסכם זה; הגיש לעירייה הצעה לביצוע העבודה נשוא המכרז בהתאם לתנאי
 

 ;האמור 3/20והקבלן זכה במכרז פומבי מס'   ל:והואי
 

ביצוע העבודה הינו בעל היכולת, הנסיון וכח האדם הדרושים והקבלן מצהיר כי   והואיל:
 ;נשוא הסכם זה, באופן רצוף וסדיר

 
כי הינו מסוגל לבצע את העבודה, ברמה הנדרשת ועפ"י לוח והקבלן מצהיר  והואיל:

 ;הזמנים הנדרש בהסכם זה
 

 תיהם וזכויותיהם ההדדיות;יווברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבו  והואיל:
 
 

 אי לכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 הגדרות .1 
 

 מנכ"ל העירייה ו/או מי מטעמו. – "המנהל" 1.1
 

 .עובד שמונה מטעם הקבלן לפקח על העובדים – "המפקח" 1.2
 

שהוסמך  ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל גורם מטעמוהקבלן, נציגיו  - "הקבלן" 1.3
 על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.  

 
 .נוף הגלילעיריית  – "העירייה" .41
 
נוף בתחום השיפוט של עיריית עיצוב מערכת שילוט עירונית  - "השירותים" .51

 .הגליל
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 .להסכםא'  בנספח וכהגדרתעם שם הרחוב  שלט – "מתקן שילוט" .61

 

 
 מהות העבודה  .2

 
מתקני השילוט את כל , לספק, להתקין ולתחזק לעצבהקבלן מתחייב בזאת  2.1

 .'אכנספח להסכם זה ף המצורהמפורטים במפרט 
 

 5להסכם בתוך  בנספח א'במיקומים כמפורט כל מתקני השילוט את הקבלן יציב  2.2
 מיום החתימה על ההסכם. חודשים 

 
 
 הקבלן הצהרות והתחייבויות  .3
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
 

כי יש לו את היכולת, לרבות כח האדם לבצע את העבודה בהתאם לדרישות  3.1
 הסכם זה.

 
 , לאחזקתם, לביצוע תיקוני שברמתקני השילוטאחראי לתחזוקת להיות  3.2

 ועבודות ניקיון הנדרשים מכל סיבה שהיא, לרבות בלאי ומעשי ונדליזם.
 

דים שישלחו על ידו לביצוע השירותים על פי הסכם זה נבחנו על ידו כל העוב 3.3
 ונמצאו מתאימים וערוכים לכל דרישות תפקידם.

 
ליידע  לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, 3.4

ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על 
 ונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.הוראות כל דין הרלו

 
, חלקם הצבת מתקני השילוטלקבל כל אישור ו/או רשיון ו/או היתר הנדרש לשם  3.5

 . 1966-או כולם, לפי כל דין לרבות חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"ו

 

 
 אופן ביצוע השירותים .4
 

 לן:הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להתחייבויות המפורטות לה 
 

  להסכם זה. נספח א'במתחייב לבצע את השירותים המפורטים הקבלן  4.1
 

יבצע הקבלן מדי חודש בתחילתו של כל  4.1לשם ביצוע שוטף של  האמור בס"ק  4.2
 מתקני השילוטחודש גרגוריאני סבב בדק בכל רחבי העיר על מנת לבדוק מצב 

 ולבצע העבודות הנדרשות.
 

ל מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי ולבצע כל שיפוץ או מבלי לגרוע באמור לעי 4.3
 5, תוך מתקני השילוטעבודה הנדרשת לשם תחזוקתם ואחזקתם התקינה של 

 ימי עבודה מיום שהודע לו על ליקוי כלשהו הדורש טיפול על ידי העירייה.
 

 24ליקוי המהווה לדעת מהנדס העירייה ליקוי בטיחותי יוסר על ידי הקבלן תוך  4.4
 ת ממועד שהודע לקבלן על קיומו.שעו

 
 

 תקופת ההסכם   .5
 

וסיומה ביום  ______מיום  ותחילתהחודשים  6 -הינה ללהצבה תקופת ההסכם  5.1
 )להלן: "תקופת ההסכם"(. _______

 
וסיומה ביום  ______מיום  ותחילתהשנים  10הינה לתחזוקה תקופת ההסכם  5.2

 )להלן: "תקופת ההסכם"(. _______
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בת נוספת  התקופתהיה ניתנת להארכה ללעיל  5.1כאמור בס"ק תקופת ההסכם  5.3
יום לפני מועד  30, וזאת עפ"י הודעה בכתב שתינתן מאת העירייה חודשים 6

 .לעיל ו/או תקופת ההסכם הנוספת 5.1ם תקופת ההסכם בס"ק סיו
 

 ה המוחלטלפי שיקול דעתהעירייה לעיל רשאית  5.2 -ו 5.1 "קעל אף האמור בס 5.4
של  להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן

  .( יום מראש30שלושים )
התקשרות כאמור לא תהיה חייבת במתן פיצוי כל שהוא העירייה את ההפסיקה 

 לקבלן.
 

במועד חתימתו על  יציג הקבלן 5.3הוארכה תקופת ההסכם כאמור בס"ק  5.5
מסמך אחר אשר  ביטוח וערבות בתוקף וכל פוליסתהעתק מהסכם הארכת ה

 תדרוש העירייה והכל על פי תנאי הסכם ההארכה.
 
 

 ערבות לקיום ההסכם .6
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן הנובעות מהסכם זה מתחייב הקבלן  6.1
להפקיד בידי העירייה בעת חתימת הסכם זה ערבות בנקאית צמודת מדד ובלתי 

מערך ההצעה בתוספת מע"מ ועפ"י הנוסח המצורף  10%של ה גובמוגבלת בזמן ב
 . ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 'בכנספח להסכם זה 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכם כשמדד הבסיס יהיה המדד 
הידוע ביום החתימה על הסכם זה. הערבות תהיה בלתי מותנית ותעמוד לפירעון 

וקפה של הערבות יהיה לשנה אחת, והיא תוארך מיידי לפי דרישות העירייה. ת
 ע"י הקבלן במקרה של הארכת הסכם.

 
בכל עת העירייה מוסכם ומוצהר כי כל הסכומים העומדים לזכות הקבלן אצל  6.2

מלוא הזכות להחזיק בהם עד לסילוק החובות עירייה ישמשו כערבות נוספת ול
היא זכאית עפ"י הסכם מהקבלן או לקזז מהם סכומים להם עירייה המגיעים ל

 זה.
 
 

 ושינויים שירותיםהיקף ה . 7
 

 להסכם. בנספח א'השירותים, כפי שנקבע  לא יחרוג מהיקףהקבלן 
 
 
 

 דיווח, כפיפות וביקורת  .8
 

 נשוא הסכם זה למנהל.ביצוע העבודה הקבלן יהא כפוף לעניין  8.1
 

 בכל יום. הקבלן ידווח למנהל על אופן ביצוע השירותים בדו"ח בכתב 8.2
  

 
 אי קיום יחסי עובד מעביד .9 

  
מוסכם בזאת על הצדדים כי הקבלן, לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא ייחשבו 

, וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינם יחסי מזמין ונותן העירייהעובדי 
 שירות.

 
 
 התמורה  .10
 

 את הסכומים הבאים: קבלןהעירייה לשלם תבתמורה לביצוע הסכם זה  10.1
 

 .עיצוב, אספקה והתקנהבגין ₪ סכום של _______  10.1.1
 

 בגין תחזוקה.לשנה סכום של _______ש"ח  10.1.2
 

 לעיל יתווסף מע"מ כדין. 10.1לתמורה שבס"ק  10.2
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הקבלן ישא בהשתתפות בשכ"ט עו"ד ובהוצאות משפטיות ומשרדיות בסך של  10.3
הראשונה תמורה תווספו ל"ההוצאות"(. ההוצאות י מערך ההסכם )להלן: 1%

 לעיל. 10.1עפ"י ס"ק עירייה המגיעה ל
 

 אופן תשלום התמורה . 11
 

עם קבלת אישור המנהל להשלמת לעיל תשולם  10.1.1התמורה עפ"י ס"ק  11.1
 ההתקנה של מלוא השלטים.

 
על הסכם זה  יום ממועד החתימה 30לעיל תשולם תוך  10.1.2התמורה עפ"י ס"ק  11.2

 יום לאחר חתימה על הארכת הסכם. 30וכן 
 

 
 אחריות ושיפוי .  12
 

 מתקנילו/או רכוש ללבדו יהיה לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או הקבלן  12.1 
 ו של הקבלן ו/או מי מטעמולציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושולכל השילוט   
 העבודה והשירותים. בקשר עם ביצוע   

 
 הקבלן יהיה אחראי על פי דין לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש  12.2 
לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל,  שיגרם  
טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, בקשר עם   
 העבודה והשירותים ו/או כתוצאה מהם.   

 
הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שייגרם  12.3 
לקבלן, לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם ולכל מי שפועל בשמו או   
 מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לעבודה ולביצוע השירותים.   

 
וצאה מפרסום הנוגד הוראות כל כל נזק שייגרם כתהקבלן לבדו יהיה אחראי ל 12.4 
דין, לרבות בגין תוכן הפרסום, צורתו, עיצובו וכן בגין נזקים הנגרמים על ידי   
פרסום פוגע ו/או פרסום בלתי ראוי, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים ולשון   
 הרע.  

 
ה, מאחריות לנזקים להם הוא אחראי כאמור בהסכם זהקבלן פוטר את העירייה  12.5 
 שתוגש  ו/או את עובדיה בגין כל תביעההעירייה את  ולפצות ומתחייב לשפות  
בגין מקרה על פי פסק דין  וכל הוצאה שתקבע להם  ו/או כל סכום שיחויבו לשלם  
מכוח האמור לעיל בסעיף זה, לרבות הוצאות  הקבלןשהאחריות לגביו מוטלת על   
  על תביעה כאמור, ותאפשר לו לקבלןתודיע העירייה  .משפט ושכ"ט עו"ד  
 מפניה.ולהגן על העירייה  להתגונן   
  

 
  סעיף ביטוח . 13

 
על פי הסכם זה, יערוך הקבלן ויחזיק בידיו של הקבלן מבלי לגרוע מאחריותו  13.1

את וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו, זה  במשך כל תקופת חלותו של הסכם  
יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים  לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא הבטוחים 
, המהווה חלק בלתי נפרד 'גנספח בטופס האישור על קיום ביטוחים,  
 מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  

 

ולתשלום שכרו ימציא עבודתו לתחילת  הסכם זה וכתנאי מוקדםעם חתימת  13.2
חברת ידי -כשהוא חתום עלאת טופס האישור על קיום ביטוחים,  עירייההקבלן ל 
מטעמו. הקבלן ישוב ויציג, מידי תום תקופה, במשך חלותו של הסכם זה הביטוח  
כלשהי  את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  
 מהעירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

 
אישור על  עירייהעיל, מתחייב הקבלן להמציא להאמור ל מכלליותמבלי לגרוע  13.3

קיום ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח  
על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל  
של הקבלן בקשר עם חבות המוצר הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי  
 שירותים מתחילתם. ביצוע ה 
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בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות  מתחייבהקבלן  13.4
לתשלום השתתפויות עצמיות יהיה אחראי וכן . הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא 
 מקרה נזק. 

 
במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות  הקבלן  לבדו יהיה אחראי 13.5

, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת הסכם זהמכוח סעיפי  וליהם מוטלת עליע 
 לסכום השתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.  

 
בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אין  13.6

כנגד הקבלן על פי ההסכם ועל פי דין, ואין בהם כדי לשחרר את  עירייה מוקנים ל 
 קבלן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 

    
 

 הפסקת עבודת הקבלן . 14
 

בכל עת, מכל סיבה העירייה על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית  14.1
שתראה לה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שמתגלה בו, להביא הסכם 

 יום מראש. 30זה, כולו או מקצתו, לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן לקבלן 
 

לא תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי ספק כי העירייה מובהר בזאת למען הסר  14.2
או כל תשלום אחר לקבלן מעבר למפורט לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר 

 כאמור.
 

מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה  14.3
העירייה  לעיל, רשאית תהא)ג(  –"ק )א( להפסקת העסקתו של הקבלן מכח ס

את ההסכם לאלתר, ולבצע את יתרת  עמולהפסיק את עבודת הקבלן, לבטל 
בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאותו גורם או העבודה 

 :לא לבצען כלל וזאת במקרים הבאים
 

מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין, ו/או הקבלן הוכרז כפושט רגל, או  14.3.1
 גביו צו פירוק.ניתן ל -באם הינו תאגיד  -

 
נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע  14.3.2

 קלון. עמהבעבירה שיש 
 

הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל  14.3.3
 מעשה מרמה.

 
כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה עירייה הוכח ל 14.3.4

 תית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.בריאו
 

הקבלן מסר או המחה את ביצוע העבודה לאחר בלא לקבל את אישור  14.3.5
 המנהל לכך, מראש ובכתב.

 

גורם כל או  נתיבי ישראלמאת מתקני השילוט התקבלה דרישה להסרת  14.3.6
 ציבורי אחר.

 
ינת מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבח 14.4

לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם  רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי
 באופן כאמור מכח עילה שבדין.

 
מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס"ק א' לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה  14.5

הסכם מעבר לקבוע בס"ק א' לעיל, לרבות  מכח כל דין אוהעירייה להם זכאית 
 ת המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.הסעדים והתרופו

 
לעיל בשינויים המחויבים ולפי  14.3 – 14.2לעניין סעיף זה תחולנה הוראות סעיף   14.6

 העניין.
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 המחאת זכויות .15

 
מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכח ההסכם הינן מכח  15.1

לבצען בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד ולא מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו 
 באמצעות קבלני משנה כלשהם.
שי קבוצות אלרבות מנהלי עבודה או ר -לעניין סעיף זה: "קבלני משנה" 

 המבצעים עבודות דומות עבור גורמים נוספים.
 

הקבלן לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכח ההסכם או חלק  15.2
ם וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או מהן לאחר או לאחרי

חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו 
 אלא אם קיבל את אישור העירייה מראש ובכתב. לגורם אחר

ומעלה מהון  25%לרבות העברה של  -היה הקבלן תאגיד תחשב "המחאה" 
עד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או מניות התאגיד, ממי שהחזיק בו במו

 לאחרים.
 

המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את  15.3
ביצועו של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, 

יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף 
לפי העירייה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של  ההמחאה האמורה

 ה.חהגורם הנמ

 
תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או העירייה  15.4

, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכךהתחייבויותיה על פי ההסכם או חלקו, 
כאמור לא  יום לפחות. במקרה 30ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב של 

 יחול בתנאי ההתקשרות בין הצדדים.
 
 

 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספים . 16
 

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף,  16.1
 .1976 -תשל"ו 

 
הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא  16.2

ה כנדרש על פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת הסכם ז
 במהלך כל תקופת ההסכם.

 
במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן  16.3

אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם לעירייה 
ר כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל אישועירייה בזאת כי היה ולא יומצא ל

בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר טרחתו בהעדר אישור כאמור, עירייה החזר מה
 וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור לאחר מכן.

 
במעמד חתימתו על ההסכם טופס עירייה בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן ל 16.4

טופס זה  פס המצורפת להסכם.על גבי דוגמת הטו -עדכון פרטי חשבונו בבנק 
יהא חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק 

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
 
 

רו של טופס העד מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת
בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור  כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים

והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העירייה בחינת הפרת הסכם מטעם ב
 .ב'העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו
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 שמירת דינים וכללי התנהגות . 17

 
הקבלן מתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין  17.1

 ולפעול לפיהם בנוגע לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 

הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים בכל תקופת ההסכם, הן מצדו  17.2
והן מצד עובדיו, בכלל זה יקפיד על יחס אדיב כלפי המנהל וכלפי תושבי העיר 

 בפרט.
 
 

 ויתור ושינוי . 18
 

שחייב היה  ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה 18.1
ע מכח דין או הסכם לא יחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי הצד השני לבצ

 דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
 
 
 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  18.2
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

 
מהוראות הסכם זה אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על  לא יהא תוקף לכל שינוי 18.3

 ידי שני הצדדים.
 
 

 הפרה יסודית . 19
 
הינם סעיפים יסודיים בהסכם , 16 ,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 סעיפים

 והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 
 

 סמכות שיפוט . 20
 

תהא הסמכות הבלעדית  נוף הגלילבוהמחוזי משפט השלום  יהצדדים קובעים כי לבת 
 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים. 

 
 

 כתובות והודעות .21
 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. 21.1
 

תחשב כאילו  כל הודעה שתשלח לאחד הצדדים בדואר רשום לפי הכתובת לעיל 21.2
 שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. 72קבלה נת
 
 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 
    ____________________                           ___________________ 

 הקבלן                                         העירייה    
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 מפרט
 

 מתקני שילוט
 

  
מקום נוף הגליל, בברחבי ילוט של שמות רחובות מתקני ש  400 -כמדובר בפריסה של  .1

 השילוט הקיים.
 

לעיל תבוצע בתיאום עם המנהל.  2מיקום מתקני השילוט במסגרת הפריסה כאמור בסעיף  .2
יום  30 -מתקני השילוט ימוספרו לפי סדר רץ והרשימה תועבר לידי המנהל לא יאוחר מ

 מיום הצבת מתקני השילוט.
 

 .כולל עיצוב, אספקה התקנה ותחזוקה הרשיון עפ"י תנאי המכרז .3
 

 כל שלט יכלול עמוד שלט ופאנל סולארי. .4
 

 וצבוע בצבע לפי בחירת המנהל. 10*10מ' במידה  3גובה העמוד יהיה ב .5
 

 השלט יהיה בעל שני פנלים של שם או אחד לשם הרחוב, בהתאם לצורך.  .6
 

 פאנל השם יהיה בנוי כארגז עם תאורה פנימית. .7
 

 .80*30*10מידות השלט  .8
 

 כיתוב בחיתוך צורני עם גרפיקה נבחרת בהתאם להחלטת המנהל. .9
 

 השלט יהיה מחובר למערכת החשמל העירונית. .10
 

 הפאנל הסולארי יהיה חלק מהשלט.  .11
 ראה תשריט מצורף.

 
 ם.כההתקשרות תכלול גם את מלוא עבודות התחזוקה, הכל כמפורט בהס .12

 
 שים.חוד 6תקופת ההתקשרות לעיצוב ייצור והתקנה עד  .15

 
 שנים. 10 -תקופת תחזוקה ל .16
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 'בנספח 
 

 ערבות בנקאית
 
 

 לכבוד
 __________________ בנק:    נוף הגלילעיריית 

 סניף:    __________________               1שד' מנחם אריאב 
 כתובת:________________  17000, נוף הגליל

 
 מיקוד:__________________

 
 __________________ תאריך      

 
 א.נ.,

 ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
)במילים:  ______ ש"חאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

אלף שקלים חדשים( )להלן "סכום הערבות"(, העשוי להגיע לכם  ______________
 ,עיצוב בדברהסכם מאת __________________ )להלן "המבקש"( בקשר לקיום 

, עפ"י נוף הגלילבתחום השיפוט של עיריית ילוט עירוני של שה, התקנה ותחזוקה ספקא
 .3/20מס'  מכרז פומבי

 
 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. .2
 
אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן המדד החדש(  .3

ורסם ב __________ היינו __________ נק' עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפ
)להלן "המדד היסודי"( אז יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור 

 עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
 

המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות  –לצורכי ערבות זו 
יקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אם המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסט

יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה 
 בנוי עם אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  .4

ו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא ידינו לפי כתובתנ
יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 

 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ______ חודש ________ שנת _______ .5
 אריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.ועד בכלל ולאחר ת

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ''ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 
 

 בכבוד רב        
 

 בנק _______________       
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 'גנספח 

 
 

 אישור על קיום ביטוחים 
 
 

   נספח

 הנפקת האישור:תאריך   ביטוחיםאישור קיום  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
בפוליסת  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועיםכולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד אופי עסקה המבוטח מבקש האישור

עיריית נוף הגליל )המזמינה ו/או 
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 נדל"ן☐

 שירותים *

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים*

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 

 מען
 

 

 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  יות/ סכום ביטוחגבול האחר
 חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 ל"לתביעות המ 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד  329

 ג 
        

 אחריות מעבידים
 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש  309
 האישור        
 מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם        
 ראשוניות  328

 
 

 בות מוצר ביטוח ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ביט
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,000,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
 מבוטח נוסףמבקש האישור  318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד  329

 ג
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 כיסויים

   
 
 
 
 

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

014  036  088 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או שורהאי מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 

 
 


