נספחי מכרז

עיריית רמת השרון
מכרז פומבי 573/21
לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון

תנאי המכרז
עיריית רמת השרון מבקשת הצעות לעבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון בהתאם לתנאי
המכרז והחוזה המצורף לו.
 )1המסמכים הבאים ,לרבות מסמך זה ,מהווים את "המכרז" ויהוו את "החוזה":
א) הוראות ותנאי המכרז לרבות טופ ס ההצעה.
ב) תנאי החוזה המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד.
ג) המסמכים המפורטים מטה וכן אלה המצורפים לחוברת המכרז.
ד) כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצאו במהלך הליכי המכרז.
 )2המשתתף /המציע במכרז (להלן" :המשתתף""/המציע""/הקבלן") חייב לעיין בכל המסמכים
המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או החוזה .המציע רשאי לקבל הסברים במשרדי עיריית
רמת השרון ,קומה ב' חדר מזכירות וועדת המכרזים .בחותמו על המכרז ,מצהיר בזאת המציע
כי ראה ובדק את כל המסמכים הנ"ל וכי הצעתו מוגשת בהתחשב בכל התנאים הכלולים בהם.
 )3אם משתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות או אי התאמות ו/או שיהיה לו
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך במכתב שיימסר
ליום__________24.11.2021
עד
וזאת
מאלישב
ליליה
לגב'
בשעה_________ ________16:00ולא יאוחר מ  7 -ימים לפני המועד האחרון להגשת
ההצעות .תשובות תפורסמנה באתר העירייה ו/או תשלחנה לכל המשתתפים במכרז .על כל
משתתף במכרז לצרף את התשובות הנ"ל להצעתו ולחתום עליהן .העירייה אינה אחראית לכל
פירושים ו/או הסברים שינתנו בעל-פה למשתתפים במכרז.
 )4כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שינוי
או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,ייחשבו:
א) כאילו לא נכתבו או
ב) עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.
ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .אם תחליט העירייה
לנהוג לפי אלטרנטיבה (א) והמציע יסרב להסכים להחלטה ,רשאית העירייה לחלט את הערבות
שהוגשה ע"י המציע.
 )5על המציע להגיש את הצעתו בטופס ההצעה המצורף לתנאי המכרז ,לרבות כל המסמכים
שיפורטו להלן ,ולמלא את כל הפרטים שיש לציין בו ,בשני עותקים.
על המציע לחתום על כל דף בכל מסמכי המכרז (לרבות בטופס החוזה) ולציין בכתב ברור את
שמו ,כתובתו ותאריך הגשת ההצעה ,על טופס ההצעה .לא תובא לדיון כל הצעה שלא תהיה
חתומה ע"י המציע.
)6
א) להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת העירייה בשיעור של
 ₪ 30,000בנוסח המצורף למסמכי המכרז (ערבות המכרז) .הערבות תהיה בלתי מותנית
וברת תוקף עד תום  90יום מהיום האחרון להגשת ההצעות (דהיינו עד ליום
___ .)__28.02.2022מציע במכרז שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על החוזה תוך  14ימים מיום
שיידרש לכך ע"י העירייה ו/או לא המציא ערבות ביצוע החוזה ו/או לא המציא אישורי
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עריכת ביטוחים תקינים כדרישת העירייה במכרז ,רשאית העירייה לגבות את סכום
הערבות שמסר לטובתה (ערבות המכרז) וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע נזקים ו/או סעדים
נוספים.
ב) הערבות הבנקאית (ערבות המכרז) שתימסר בקשר לכל הצעה שלא נתקבלה תוחזר לבעליה
עם חתימת החוזה עם הזוכה/ים ,ועל כל פנים לא יאוחר מ 3-חודשים מהמועד האחרון של
הגשת ההצעה.
 )7כמו כן ,על המציע לעמוד בתנאים הבאים ולצרף להצעה את האישורים הבאים המהווים תנאי
מקדמי לדיון בהצעה ובלעדיהם ההצעה עלולה להיפסל על הסף:
א) אישורים או המלצות לגבי עברו וניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות לעבודה נשוא
מכרז זה.
ב) אישור מרשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה,
בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-ו/או התקנות
שהוצאו על פיו.
הסיווג הקבלני המינימלי הנדרש במכרז זה הוא לכל הפחות -260ב.2
ג) ערבות בנקאית לקיום תנאי מכרז כמפורט לעיל בסעיף )6
ד) הגשת הצעה ב 2-עותקים כאמור בסעיף )5
ה) ההשתתפות בסיור הקבלנים/מפגש מציעים הינה חובה .מציע אשר לא ישתתף במפגש
המציעים ,בעצמו או באמצעות מי מטעמו ויהיה נוכח במקום המפגש שנקבע ביום
 17.11.2021בשעה  ,10:00ויהיה נוכח במפגש מתחילתו ועד סיומו ולא יצרף להצעתו
פרוטוקול חתום של מפגש המציעים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על
הסף.
 )8על המציע לצרף להצעה אישורים נוספים ולעמוד בתנאים כמפורט להלן:
א) אישור בר תוקף מפקיד שומה או רו"ח המעיד על ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
ב) אישור בתוקף על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו-
.1976
ג) תצהיר חתום בדבר אי תיאום מכרז.
ד) הצהרת המציע.
ה) אישור מרו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה ,במקרה שהמציע הינו תאגיד.
ו) ערבות בנקאית להגשת הצעה.
ז) ערבות בנקאית לביצוע חוזה התקשרות – לא נדרשת בשלב הגשת ההצעה .נדרשת מהזוכה
במכרז.
ח) תצהיר חתום בדבר הרשעות קודמות.
ט) תצהיר חתום בדבר אי העסקת עובדים זרים תשלום שכר מינימום כדין וייצוג הולם
לאנשים עם מוגבלויות  ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
י) נספח ביטחון חתום.
יא) תצהיר חתום בדבר חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א-
.2001
יב) סעיפי ביטוח ואישור קיום ביטוחים.
יג) חתימה על כל מסמכי המכרז.
יד) השתתפות במפגש הבהרות ,חתימה על פרוטוקול מפגש הבהרות ,חתימה על תשובות
העיריה לשאלות הבהרה ,ככל שישנן.
טו) קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
)9
א) על המציע למלא אחר כל דרישות הרישוי כנדרש עפ"י כל דין ו/או עפ"י מכרז זה.
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 )10המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  30.11.2021שעה  .09:00את ההצעה (בשני העתקים),
לרבות הערבות ויתר האישורים כמפורט לעיל ובמפרט הטכני יש לשים במעטפה סגורה לא
מזוהה ולחתום את המעטפה .את המעטפה יש להגיש באופן ידני לעיריה לתיבת המכרזים ,עד
למועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב בסעיף זה.
כתובת להגשה – מזכירת מכרזים הגב' לימור נסט ,שד' ביאליק  41רמת השרון קומה ב'.
)11
א)

ב)

ג)

ד)
ה)

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה
שויתור כזה לא יגרום נזק לעירייה ,לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל
העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם
איננה ההצעה הנמוכה ביותר ו/או לפצל העבודה או חלקיה ולמוסרם לבעלי הצעות שונות
כפי שיראה לה כדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותיהם אינן הנמוכות ביותר ובמסגרת
כל הנ"ל ,יילקח בחשבון ע"י העירייה "הניסיון הקודם" של המציעים השונים בביצוע
עבודות דומות בעבר.
אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף כלשהו ,ייחשב כאילו כלל מחיר ביצוע סעיף זה בסעיף
אחר ויבצע הסעיף האמור בלי תשלום נוסף ו/או תוכל העירייה להשלים את המחיר אפס
(" )"0לאותו סעיף ,הכל לפי בחירתה הבלעדית של העירייה ,אולם העירייה שומרת על
זכותה הבלעדית לפסול את ההצעה.
במקרה ובעת בדיקת כתב הכמויות ע"י העירייה ,תמצא שגיאה בהכפלת מחירי היחידות
בכמויות ,או שגיאה בסיכום של הסעיפים ,תתחשב העירייה אך ורק במחירי היחידות
ותתקן בהתאם את סכומי הסעיפים ואת הסיכום הכללי בכתב הכמויות וסיכום מתוקן זה
ייחשב כסיכום ההצעה של המציע.
לא תובא הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז ,או הצעה כלשהי המכילה הסתייגות כלפי
המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז .לא תובא לדיון כל הצעה שלא תהיה
חתומה כחוק על ידי המציע.
ההחלטה באשר לסעיף  )11זה ,נתונה לשיקול דעתה של וועדת המכרזים של העירייה.

 )12כל מסמכי המכרז הם רכושה של העירייה ,הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה,
ועל המציע להחזירם לעירייה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו .אין
המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
)13
א) העירייה תהא רשאית לפי שיקול דעתה המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם,
כישוריהם וניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה.
ב) העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה ,הצעות של מציעים
בהתאם לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית.
למען מנוע ספק מובהר ,כי העירייה רשאית לפסול על הסף:
 )iהצעה של המציע שבעבר היה לה עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח.
 )iiהצעה של מציע שהורשע בעבירה פלילית לרבות בעבירות בנייה לפי חוק התכנון
והבנייה על תקנותיו ,הצעה של מציע התופס /מחזיק שלא כדין שטח ציבורי בתחום
רמת השרון.
ג) ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע לעצמה הנחיות ,אמות מידה ו/או קריטריונים בטרם
תחליט על ההצעה הזוכה במכרז ,בכפוף להוראות המכרז.
ד) ועדת המכרזים תהיה רשאית להזמין המציעים לראיון אישי על מנת להתרשם עד כמה הם
עומדים בתנאי המכרז והקריטריונים שנקבעו בו.
ה) עידוד נשים בעסקים
על מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון) ,התשע"ו( ,2016-להלן:
"התיקון לתקנות העיריות (מכרזים)") ,לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש במועד הגשת
ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים:
"עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב .)1992-על פי התיקון לתקנות העיריות (מכרזים) ,במקרה בו מצאה
הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות או יותר ואחת מן ההצעות היא של עסק
בשליטת אישה ,תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת
הגשתה" ,אישור" ו" -תצהיר".
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)14
א)
ב)
ג)
ד)

ביצוע העבודה כפוף לאישור התקציב הרגיל ו/או תב"ר של העירייה ע"י הממונה על המחוז.
באם התקציב לא אושר ע"י הממונה על המחוז רשאית העירייה לבטל המכרז ולא תהיינה
כל דרישות או תביעות מצד הקבלן כלפיה.
העירייה רשאית להקטין או להגדיל את היקף העבודה בשיעור של עד  25%מעבר לשיעור
התמורה האמור בחוזה .יובהר כי כל הגדלה בתמורת החוזה טעונה חתימות ראש העיר
וגזבר העירייה.
תנאי התשלום לא ישונו גם אם לא תבוצענה כל העבודות במפרט ובתכניות.
מובהר כי אין העירייה מתחייבת לבצע את מלוא העבודות נשוא מכרז זה והיא רשאית
לבצע רק חלק מן העבודות הכלולות במפרט ובתוכניות לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם
לצרכיה ולתקציב העומד לרשותה ,ובמקרה כאמור תהא התמורה בהתאם לעבודה
שבוצעה בפועל ,ולקבלן לא תהא על טענה ו/או דרישת תשלום/פיצוי בגין הפחתה זו בהיקף
העבודות.

 )15העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.
אם תחליט העירייה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים
במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט עלות רכישת טופסי המכרז.
לחילופין ,ככל שהעירייה תפרסם מכרז חדש ,המשתתף ששילם בגין רכישת המכרז שהתבטל
לא יידרש לתשלום בשנית לצורך השתתפות במכרז החדש.
 )16מחירי היחידה שבהצעה אינם כוללים מס ערך מוסף.
)17
א) במקרה וההצעה תוגש ע"י יחיד ,יחתום המציע תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את
חותמתו.
ב) במקרה וההצעה תוגש ע"י חברה רשומה ,יחתום אחד המנהלים בצירוף חותמת החברה
ויצרף אישור עו"ד או רו"ח על כשרותו לחתום בשם החברה ,וכן בצירוף הוכחה של רישום
החברה ורשימה מאושרת של מנהלים.
)18
א) על ההצעה יחתמו רק גופים רשומים  -חברה בע"מ ואדם פרטי.
ב) אין להגיש הצעות בשם יישות שאינה נופלת בגדר אחד מהגופים הנ"ל.
 )19מובהר ,כי רק המציע יהיה חייב לבצע את העבודה נשוא המכרז ואין הוא רשאי להעביר הביצוע
לקבלן משנה אלא אם נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של העירייה.
בכל מקרה מובהר ,כי הסכמה זו לא תינתן לגבי קבלן משנה ,שאיננו עומד בדרישות
המתייחסות לקבלן הראשי.
 )20עידוד תעסוקת ישראלים  -המציע מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים ,שהעסקתם מותנית
בקבלת היתר ,למעט מומחי חוץ ,וזאת במישרין או בעקיפין ,בין אם על ידי המציע ובין
באמצעות קבלן כח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע .הכל בהתאם
להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011ולהוראות חוזה ההתקשרות המצורף למסמכי
המכרז.
 )21הקבלן מתחייב לחתום על החוזה הפורמאלי ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש
בתנאי המכרז תוך  14ימים ממועד ההודעה הפורמאלית על הזכייה ע"י מזכירת ועדת מכרזים.
לא עמד המציע בדרישה זו ,יוחזר המכרז לדיון בפני ועדת מכרזים וזו תשוב תדון ותשקול
ביטול הזכייה של הקבלן ורשאית להחליט על זוכה חדש .למציע הזוכה שזכייתו בוטלה לא
יהיו כל טענות ו/או תביעות בשל כך.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור לרבות
חילוט הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז שניתנה ע"י המציע.
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יובהר כי הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז תוחזר למציע הזוכה לאחר השלמת והמצאת מלוא
המסמכים לרבות ,הערבויות ,אישור קיום ביטוח תקין ומאושר על ידי יועץ הביטוח העירוני
כנדרש במכרז ,ולאחר השלמת חתימת החוזים על ידי שני הצדדים ,ומשמשת ערובה לביצוע
האמור.
אני הח"מ ,מאשר כי קראתי וכי אני מסכים להוראות ותנאי המכרז והחוזה המצורף לו והנני
מתחייב ,מצהיר ומסכים למלא אחר כל האמור בהם.
_____________________
הקבלן
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תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז __________________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר
זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן" :המשתתף") ,למכרז פומבי
מס'  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון (להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי אצל המשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר
יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מ עורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף
למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון/לא נכון (יש לסמן בעיגול את
התשובה הנכונה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .10המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות
של תיאומי מכרזים – נכון/לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה) .אם לא נכון ,נא פרט:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .11אני מודע לכך כי העונש של תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
____________ ______________________ ____________________ _________________
חתימת המצהיר
שם המצהיר ותפקידו
שם המשתתף
תאריך
אישור
אני החתום מטה ,עו"ד __________________________ מאשר ,כי ביום _________________ התייצב
בפני ______________________ הנושא ת.ז .שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם
המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_____________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת

_________________
תאריך
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תאריך____________
לכבוד
עיריית
רמת השרון
---------

מכרז מס' 573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון
הצהרת המציע במכרז

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין
שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים בזאת ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את התחייבויות בהתאם לתנאים
שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות.
אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לביניכם.
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ע"ס ,₪ 30,000
להגשת הצעתנו המשתתפת במכרז ולקיום תנאי המכרז.
היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי תוך  14ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי חוזה
ההתקשרות ונפקיד בידיכם ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לביצוע חוזה ההתקשרות
בשיעור הנקוב בחוזה וכן אישורי עריכת ביטוחים תקינים כדרישת העירייה וחתומים על ידי
המבטח.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים ,כי הערבות הבנקאית תמומש על
ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר על פי דין.
אנו מצהירים ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

________________
חתימת המציע

________________

________________

(במידה וישנם מספר מציעים במשותף תחתם ההצהרה ע"י כ"א מהם)
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תאריך______________ :
לכבוד
עיריית רמת השרון
שלום רב,

מכרז מס' 573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון
הנדון :אישור מורשי חתימה

אני הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח של ____________________________
מאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________ ת.ז________________________ .
וכן _________________ ת.ז _____________ .בצירוף חותמת החברה ,אשר חתמו על מכרז
וחוזה זה מחייבות את הקבלן בהתקשרות עמכם לכל דבר ועניין.

_________________________

_______________

חתימת עו"ד/רואה חשבון

תאריך
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נוסח ערבות לקיום תנאי מכרז (ל 90-יום)

בנק ………………………….
מכרז מס'  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון
ערבות בנקאית להגשת ההצעה המשתתפת במכרז ולקיום תנאי מכרז
לכבוד
עיריית רמת השרון
א.ג.נ,
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס'………….

 .1על פי בקשת …………………… (להלן" :המבקש") בקשר להשתתפותו במכרז מס' 573/21
לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון ולהבטחת וקיום תנאי המכרז הננו
ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  30,000ש"ח (במילים :שלושים אלף
ש"ח) בלבד.
 .2סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך ( 10עשרה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש העירייה או ע"י גזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי
להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה
את סכום הערבות מאת המבקש.
 .3לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .4תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  28.02.2022וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה
על ידינו.
 .5ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק_______________
סניף ______________
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נוסח ערבות בנקאית לתקופת ביצוע

בנק ………………………….
מכרז מס'  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון
ערבות בנקאית לביצוע חוזה ההתקשרות
לכבוד
עיריית רמת השרון
א.ג.נ,
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס'………….
 .1על פי בקשת …………………… (להלן" :המבקש") בקשר לחוזה ההתקשרות בין המבקש לביניכם
בדבר מכרז מס'  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון ולהבטחת
התחייבות המבקש כלפי העירייה ע"פ החוזה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
עד לסך של  30,000ש"ח (במילים :שלושים אלף ש"ח) בלבד ,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית
מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד")
בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות (תאריך  (30.11.2021לבין המדד שיהיה
ידוע במועד חילוט הערבות (להלן?":סכום הערבות").
 .2סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך ( 10עשרה) ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,חתומה ע"י ראש העירייה ו/או גזבר העירייה וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.
 .3לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .4תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום …………… .וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר
מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 .5ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק_______________
סניף ______________
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מכרז  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז ברמת השרון
תצהיר בדבר הרשעות קודמות
(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י כל בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע)
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1
.1.1

אנו __________________________________________ (להשלים שם,
מס' מזהה וכן את הקשר עם המציע).

.1.2

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ לא הורשע בעבירה
פלילית ,לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב
ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו ,המציע ובעל המניות המחזיק בו ,חקירה בקשר עם
עבירה פלילית.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה ,כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות
לאיכות הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת
קנס ,ברירת משפט ,עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי
קבלת אישור ,רישיון או הסכמה).

.2

.1.3

הח"מ מאשר ומסכים כי העירייה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן
יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל
מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות ,בכפוף לכל דין.

.1.4

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת
מידע כאמור ,מתחייב הח"מ למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ו/או כל רשות
מוסמכת אחרת על פי דין ,אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך
בבקשת הועדה ו/או בדין.

.1.5

במידה ויחול שינוי במחזיקים מעל  50%ממניות התאגיד – נודיע מיידית לעירייה
בכתב.

צרופות
.2.1

לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.

.2.2

לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל  50%ממניות
התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
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.2.3

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות
האמור בסעיפים  2.1ו 2.2 -לעיל.

_________________
שם חתימה וחותמת
של המציע

_____________
תאריך
אישור

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל
עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

_____________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
_________________ _____________
תאריך
שם  +חתימה
אישור
הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.

_____________
תאריך

___________________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מכרז  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י כל בעל זיקה ,כהגדרתו להלן)
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני משמש כ  _________________________________________ -אצל הקבלן
____________________________ (להלן  -הקבלן) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה
בשמו ובעבורו.
 .2בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -

"שליטה" -

מי שנשלט על ידי הקבלן .אם הקבלן הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שנשלט שליטה מהותית בידי בעל השליטה אצל
הקבלן ,או תאגיד הדומה בהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ובתחומי
פעילותו במהותם לאלו של הקבלן ,או מי שאחראי מטעם הקבלן על
תשלום שכר העבודה – הכל כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – .1976
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

 .3הנני מצהיר בזאת כי אנוכי [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ( 31באוקטובר  )2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז,1987-
במועד האחרון להגשת הצעות במכרז – הכל כאמור בסעיף 2ב(ב)( )1לחוק עסקאות
גופים ציבוריים;
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר
 )2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אך במועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  -הכל כאמור
בסעיף 2ב(ב)( )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים;
 הריני מצהיר כי מתקיים אחד מאלה:
 .1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח 1988-אינן
חלות עלי.
 .2הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח 1988-חלות
עלי ואני מקיימן כמפורט בהוראות סעיף .2ב .1לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

__________
חתימה

הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפניי ,עו"ד _____________ ,ה"ה
_____________________ ,נושא ת.ז ,____________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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מכרז  573/21לביצוע עבודות צילום ושטיפת קווי ניקוז
נספח ביטחון
א .הכנסת עובדים זרים שהינם פועלים בני מיעוטים תושבי יש"ע ,תעשה בכפוף
לקבלת אישור מראש של קב"ט עיריית רמת השרון בלבד.
ב .לא תורשה העסקת בני מיעוטים תושבי יש"ע אלא לאחר הצגת היתר עבודה,
המונפק ע"י המנהל האזרחי ,יח' קמ"ט תעסוקה .על ההיתר להיות בתוקף כל
תקופת העבודה.
ג .בהתאם להוראת חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א ,2001-מחויב כל עובד בתחום המוסד להמציא אישור
משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי חוק זה.
ד .לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי המוסד ו/או יועסק במוסד כאמור ע"י קבלן
משנה מבלי הצגת אישור משטרת ישראל.
ה .מחלקת בטחון רשאית להוציא הנחיות מדי פעם בפעם הנוגעות לביטחון הישוב,
ואשר יחייבו את הקבלן ויבוצעו על חשבונו.
ו .הקבלן יבצע את כל הוראות מחלקת הביטחון של העירייה וקב"ט העירייה לרבות
מניעת כניסת בני מיעוטים לפי שיקול דעתו הבלעדי של קב"ט העירייה.
ז .עובדי הקבלן לא ישהו מחוץ לאתר העבודה שלא לצורך.
הוראות נספח זה מוסיפות על האמור במכרז ,בחוזה ונספחיהם ומהוות חלק בלתי נפרד מהם.
מניעת כניסת עובדים בני מיעוטים לפי הוראות נספח זה לא תשמש עילה להארכת מועדים ו/או
לעיכוב ו/או הפסקה בביצוע העבודה.
הכנסת עובדים בניגוד להוראות נספח זה ו/או עיכוב בביצוע העבודה ו/או הפסקת העבודה
כתוצאה ממניעת כניסת עובדים כאמור יהוו הפרה יסודית של החוזה.
תצהיר הקבלן:
הנני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח ביטחון זה המצורף כחלק מחוזה התקשרות
ומסמכי מכרז פומבי מספר  573/21בעיריית רמת השרון  ,ומתחייב אני בחתימתי זו לפעול בהתאם
להוראות אלו.
שם החברה ______________ :ח.פ _____________ :כתובת______________ :
שם הקבלן _______________ :ת.ז _____________ :כתובת______________ :
מס' טלפון ______________ :מס' פקס'_____________ :
חתימה_____________ :

תאריך________________ :
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מכרז 573/21
תצהיר בדבר חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א -
2001
אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________
מורשה חתימה מטעם המציע ________________
מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
א.

אני מתחייב בשם ____________ (שם המציע) כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו
על ידי בין במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע לא הורשעו בעבירה לפי חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א  .2001-אני מתחייב בשם
______________ (שם המציע) לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי לא
נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע
עבירות מין לגבי עובד מעובדינו נברר באופן מיידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו .אני
מתחייב בשם ______________(שם המציע) לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.

ב.

אני מתחייב בשם ____________ (שם המציע) לדרוש מכל עובד  /מתנדב אישור מטעם
משטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א-
 2001כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו ,אני מתחייב בשם _______________ (שם
המציע) לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.

ג.

אני מתחייב בשם ______________ (שם המציע) לדרוש מכל עובד  /מתנדב לחדש את
האישור הנ"ל אחת לשנה.
אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________ הופיע בפני מר
_________________ ת.ז __________________ המוסמך לחתום בשם
_________________ אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.
___________________
חתימת עו"ד

___________________
תאריך
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מכרז 573/21
סעיפי ביטוח ואישור קיום ביטוחים
נספח ביטוח
יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים
הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח (אישור ביטוח אחיד) מכח החוק לפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א  1981 -או כל חוק אחר בעניין זה .למען הסר ספק נוסח אחר
של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי החוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים
בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהסכם זה לבין האמור
באישור הביטוח האחיד ,מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות הסכם
זה.
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הקבלן כי לפני תחילת
ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו,
על שמו ועל שם העירייה ,הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח  -הקבלן" המצורף להסכם זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ( Xלהלן" :אישור עריכת הביטוח").
בנוסף ,מתחייב הקבלן כי הפוליסות לביטוח שיוצאו על ידו יכללו:
א .נוסח הפוליסות (למעט הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מנוסח הפוליסות
הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות "ביט" הנהוג אצל המבטח ,כגון "מנוביט"" ,הראל
ביט"" ,מגדל ביט" או "פסגה";
ב .הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית תכלולנה כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום
תחילת הסכם זה;
ג .הפוליסה לביטוח אחריות אחריות מקצועית לא יכללו חריג הקשור לרכבים ,למעט ביטוח
המכוסה בביטוח חובה;
ד .בכל הפוליסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי" ,ככל וקיים .למען הסר ספק ,אין בביטוח הסייג
בכדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על-פי דין.
ה .סעיף לפיו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא תגרע מזכויות
העירייה על-פי הפוליסה;
ו .סעיף לפיו הקבלן הינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-פי
הפוליסות וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר עם
תשלום או אי תשלום הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור;
ה .סעיף קדימות הפוליסות וויתור המבטח לתחלוף ולשיתוף ביטוחי העירייה ,גופים עירוניים
וכל הבאים מטעמם (הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון).
 .2ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה ,לפני תחילת
עבודתו ,או תוך  7ימים מיום שקיבל הקבלן הודעה על זכייתו במכרז (המוקדם מבין שני
המועדים) ,את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.
על אף האמור ,הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש לציוד וכלי עבודה המשמש בקשר עם
ביצוע העבודה אך בכל מקרה יחול האמור בסעיף  9להלן ,בין אם ערך את הביטוח ובין אם
לאו.
 .3הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי
לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל
עוד האישור האמור לא הומצא לה.
 .4אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד ,כאמור בסעיף  2לעיל ,לא תפגע בהתחייבויות הקבלן
על-פי הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
 .5הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך
כל תקופת ההסכם .את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מתחייב הקבלן לחדש מידי שנה
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בשנה כל עוד עשויה לחול עליו אחריות על-פי דין ובכל מקרה במשך תקופה שלא תפחת מ5-
שנים מסיום תקופת ההסכם.
 .6בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והקבלן לא המציא אישור עריכת
ביטוח אחר ,או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה ,תהיה העירייה רשאית לבצע
את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה .העירייה תהיה רשאית
לנכות תשלומים אלו ,בתוספת הוצאות ,מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או
לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .7ביטוחים נוספים  -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הקבלן
כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו  -המוקדם משניהם ועד
מסירתה הסופית למזמין ,תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן:
 .7.1ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה  -כולל ביטוח
חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו
של הקבלן .הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על
נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי
(נוסח חדש) התש"ל .1970 -ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי
רכב ,בסכום שלא יפחת מסך  500,000ש"ח בגין ארוע אחד.
הגדרה :כלי רכב לעניין סעיף זה משמע  -כלי רכב לרבות מנופים ,מלגזות ,טרקטורים,
גוררים ,נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.
 .7.2ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים ,לציוד עבודה ,כלי עבודה (לרבות ציוד מכני
הנדסי) ולכל רכוש אחר של הקבלן ו/או הבאים מטעמו שאינו מהווה חלק בלתי נפרד
מהעבודה המבוטחת.
 .7.3כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים
האפשריים שהו א אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח
העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.
 .8הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או המבטח.
כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים
לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם.
 .9הקבלן פוטר ,בשמו ובשם קבלנים מטעמו ,את העירייה ,תאגידים עירוניים ומי מטעמם מכל
אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ,ישיר ו/או תוצאתי ,שיגרם לרכושו ו/או לרכוש מי
מטעמו ו/או לרכוש אחרים (למעט של העירייה) המשמש בקשר עם העבודה .הקבלן ישפה את
העירייה ,תאגידים עירוניים ומי מטעמם בגין כל תביעה שתוגש נגד מי מהם בקשר עם אבדן
ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עם רכוש כאמור .האמור בסעיף זה לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בנספח  Xהינה בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על הקבלן לבחון
את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות
האחריות המזעריים כאמור.
נספח ביטוח זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד
בקשת העירייה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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נספח X
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור
שם
עיריית רמת השרון
ו/או תאגידים
עירוניים
ת.ז/.ח.פ.
500226501
מען
שדרות ביאליק ,41
רמת השרון

שם

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☐נדל"ן
☒שירותים

ת.ז/.ח.פ.

☐אספקת מוצרים
☒אחר :ביצוע עבודות צילום,
ניקוי ושטיפת קווי ניקוז וכן
עבודות נלוות בעיר רמת השרון
בקשר עם מכרז 573/21

מען

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר:

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
מטבע
סכום

רכוש*

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

328 ,309
________

ש"ח

צד ג'*

4,000,000

ש"ח

,321 ,315 ,309 ,307 ,304 ,302
329 ,328 ,322

אחריות
מעבידים*

20,000,000

ש"ח

328 ,319 ,309

אחריות
המוצר
2,000,000

אחריות
מקצועית

ש"ח

6( 332 ,327 ,325 ,328 ,309 ,304
חודשים)

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

069 ,066
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור

המבטח:
* הקבלן רשאי לערוך את ביטוח הרכוש ו/או צד ג' ו/או אחריות מעבידים במסגרת פוליסה לביטוח כל הסיכונים
עבודות קבלניות כאשר מבקש האישור יתווסף כמבוטח (קוד  )318ובלבד כי היקף הכיסוי לא יפחת מהאמור
במסמכי המכרז ,לרבות לעניין נוסח הפוליסה.
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