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  - נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

  40/17מכרז פומבי מס' 

  הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש

  

הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה מזמינה בזאת הצעות מחיר ל עיריית בית שמש .1

 , בהתאמה).המכרז - ו עירייהה –(להלן שיפוטה ח ושירות תיקונים שנתי בשט
 

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש  .2

בבית שמש וזאת תמורת  2במשרדי העירייה ברחוב דרך יצחק רבין  3בקומה  ,לבמשרד הסמנכ"

ה' בשעות -אשר לא יוחזרו, רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א' (כולל מע"מ),₪  750תשלום בסך 

  .3/9/17 החל מיום 09:00-15:00

 מסמכי המכרז. עוד למען הסר ספק מובהר כי לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו 

לפי הנוסח המופיע ₪,  20,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  .3

הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא   10/12/17 אשר תהיה בתוקף עד לתאריךז, במסמכי המכר

 .ע"י ועדת המכרזים כלל לדיון

רשאית  עירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה עירייהאין ה .4

להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור 

 .מציעעם ה עירייהניסיונה הקודם של ה

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  .5

ף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגו

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

יים ותיקונים במכרז. וכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינבהעירייה רשאית,  .6

כל השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

 המשתתפים לפי הכתובות שמסרו.

תהא רשאית  עירייה. הרשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה עירייהה .7

 .עירייה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הלחלק את הזכייה בין קבלנים שוניםלפצל ו/או 

וזה הקבלנות על נספחיו) תוגש ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות ח .8

בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא 

 .(חתומה ע"י מורשי חתימה, במקרה של תאגיד) ידי המציע-ממולאת וחתומה על

במשרד אגף שפ"ע של  10:00בשעה  12/9/17מפגש תדרוך עם נציגי המציעים השונים יתקיים ביום  .9

דואר  0528817961העירייה. אחראי מטעם העירייה: מר דוד איטח נייד: 

  .  davidi@bshemesh.co.ilאלקטרוני:

 -תדרוךהשתתפות במפגש התדריך היא חובה. מציע אשר נציג מוסמך מטעמו לא ישתתף במפגש 

  הצעתו תיפסל.

ר מועד זה לא תתקבלנה שאלות. את לאח. 12:00בשעה  19/9/17שאלות הבהרה יוגשו עד ליום  .10

או בדואר   02-9909850פון: הפקס בטל קבלת. יש לאשר 02-9909958השאלות יש לשלוח לפקס: 

 .dikla@bshemesh.co.ilאלקטרוני: 
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  במשרדי סמנכ"לההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים בבניין העירייה  .11

הצעה  . 12:00עד השעה  26/9/17עד ליום בבית שמש  4ברחוב דרך יצחק רבין  3בקומה העירייה, 

  אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

  

חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים  .12

  עירייה.ידי ה-ונו עלדלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שיד

  

                

  ,משה אבוטבול

  ראש עיריית בית שמש                             
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 עיריית בית שמש

  

  הזמנת הצעות ומידע כללי

  

להפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש 

  0/174מכרז 

  

עיריית בית שמש (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות הפעלת מרכז בקרה ושליטה      

  מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש בהתאם לתנאים דלהלן:

  

מרחוק נוסח הזמנה זה יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם להפעלת מרכז הבקרה ושליטה  .1

 .ית שמשלמערכות השקיה ושירות שנתי בב

סך של  את מסמכי המכרז במזכירות העירייה, בבניין העירייה, תמורת  ניתן לרכוש א. .2

אשר ישולמו בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש ) ₪, 750שבע מאות חמישים (

  (מסומנת למוטב בלבד). סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.

  

 10:00בשעה  12/9/17מפגש תדרוך עם נציגי המציעים השונים יתקיים ביום        ב.           

במשרד אגף שפ"ע של העירייה. אחראי מטעם העירייה: מר דוד איטח נייד: 

  .  davidi@bshemesh.co.ilדואר אלקטרוני: 0528817961

השתתפות במפגש התדריך היא חובה. מציע אשר נציג מוסמך מטעמו לא ישתתף 

  הצעתו תיפסל. –במפגש התדרוך 

ות הבהרה ו/או בירור בכתב בלבד למחלקה  שאלות הבהרה יש להפנות שאל  ג.

או בדואר אלקטרוני:  02-9909958המשפטית בפקסמיליה: 

dikla@bshemesh.co.il  יש לוודא קבלת הפקס או קבלת הדואר האלקטרוני .

. לא 12:00שעה ב 19/9/17לות יש להגיש עד ליום את השא .02-9909850בטלפון: 

  תתקבלנה שאלות מעבר למועד הנ"ל או מועד אחר אשר עליו תודיע העירייה.

  

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז  .3

ואשר מתקיימים בהם במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים המכרז 

  לרבות היות המציע:

הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים  עסק,  היות המציע בעל  .א

בכל הקשור למערכות השקייה עם בקרה ושליטה מרחוק כולל מתן שירות 

 תיקונים.

שנים  3סיפק שירותי בקשה ושליטה מרחוק ושירות תיקונים במשך   .ב

  לרשויות מקומיות. 
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, רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז .4

לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת  3ואשר מתקיימים בהם התנאים כמפורט בסעיף 

  הגשתה, את כל המסמכים להלן:

העתק נאמן למקור בחתימת או  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 

   –כמפורט להלן  דין-עורך

  

(אוטונומית) לטובת עיריית בית שמש (להלן:  ערבות בנקאית בלתי מסוייגת  .א

ותהיה  10/12/17 ש"ח. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 20,000"הערבות") בסך של 

ימים ממועד הדרישה,  10בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 

ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט הערבות מצד העירייה. הערבות תיועד 

יום ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל להבטחת ק

הערבות תהיה ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק. 

 כמצורף בנספח א'.

פי חוק -על אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  .ב

, 1976-ום חובת מס) תשל"ועסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשל

עוסק ואישור על היות המציע  ניכוי מס במקוראישור תקף ליום הגשת ההצעה על 

 לצרכי מס ערך מוסף. מורשה

תעודת רישום העתק מאושר ע"י עו"ד "נאמן למקור" של  –למציע שהוא תאגיד   .ג

או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון  ותדפיס מעודכן מרשם החברות התאגיד

 למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.

, מנהליו זהות בעלי המניות בתאגידדין של התאגיד על -כמו כן יש לצרף אישור עורך   .ד

ואישור כי  זהות המוסמכים לחתום בשם התאגידהרשומים ומנהליו בפועל, וכן 

 ידי מורשה החתימה.-על ההצעה נחתמה

 צילום תעודת זהות ועוסק מורשה. –למציע שהוא יחיד   .ה

 ומוכח במתן שירותי בקרה ושליטה בהתאם לנוסח  המלצות בכתב על ניסיון קודם  .ו

 למכרז.' בבנספח הקבוע 

רשימת מקבלי  - למכרז במלואו  'בנספח מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את 

  ם.השירות, ממליצים ונתוני

 .1976- , תשל"ולחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אישור רואה חשבון בהתאם לסעיף   .ז

  נספח ג' למכרז.

 למכרז. ד'כנספח ע"י עו"ד בנוסח המצורף  הצהרת המציע חתומה ומאושרת  .ח

, חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ובנוסח המצורף תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים  .ט

 תנאי המכרז. ל ה' כנספח
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(איסור העסקה שלא כדין והבטחת  בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זריםתצהיר   .י

כנספח חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ובנוסח המצורף  1991-תנאים הוגנים), התשנ"א

 לתנאי המכרז. 'ו

כנספח  חתום ע"י המציע ובנוסח המצורףהצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים,   .יא

 .ז'

 .שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז-עלאישור על רכישת המכרז   .יב

  לעיל. 2כל האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף   .יג

כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי 

  המכרז.

  

הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או חלקם) תהיה וועדת המכרזים רשאית 

  לפסלה.
  

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס 

תהא רשאית לא לקבל אישורים או  עירייהלאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה, ה

  מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

ידי -התבצעו עלחוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים (אשר 

ידי המציע טרם הגשתם ויצורפו במסגרת - העירייה), ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

  הצעתו.

למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים  .5

 4לעיל, ו/או לא יגיש במעטפת המכרז את כל המסמכים המפורטים בסעיף  3בסעיף 

 ה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.לעיל, תהיה העיריי

  

 עיקרי ההתקשרות

                         הזוכה יפעיל עבור העירייה מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה   א.    .6

 ושירות  תיקונים שנתי בהתאם למפורט בנספח א' למכרז וההסכם.   

 

העירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה חודשים.  24תקופת ההסכם הינה למשך   ב. 

חודשים כל  12הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות של עד 

אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה, 

  חודשים. 36לא תעלה על 

ללא כל תשלום  25%-בשיקול דעתה של העירייה להגדיל את היקף העבודה ב  ג.

ה נוספת. מעבר לכמות זו תשלם העירייה עבור כל גינה בהתאם להצעת תמור

המחיר המפורטת בנספח ט'. מובהר כי החישוב ייערך באופן שהתמורה שהוצעה 

 תחולק במספר הגינות. 
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 הצעת המשתתף ואופן הגשתה

 

 ההצעה למכרז זה הינה בדרך של הגשת הנחה בלבד ממחיר האומדן. על המציע ליתן .7

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל אחוז הנחה.  

השירותים, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח אדם וכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא 

 נספח ט'.  ההצעה תהיה במחירים קבועים , ללא כל הצמדה.המכרז. 

 לת ההצעה.מובהר כי הצעה המהווה תוספת למחירי מקסימום תביא לפסי .8

הצעת המשתתף תעבודה בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  .9

 חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז.  3ממועד הגשתה ועד תום 

ינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים יוקנ העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .10

מקבל מסמכי  ם מטרה אחרת.עפ"י מכרז זה ולא לשו לעירייהלמטרת הגשת הצעות 

עיריית בית המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ל

  שמש.

המקובל על  -יהא עליו לחתום על ההסכם –"הזוכה")  –זכה המציע במכרז (להלן  .11

ימים מתאריך הודעת  10כשהוא חתום תוך  עירייהעל כל נספחיו ולהחזירו ל עירייהה

 ימים אלו. 10 –לזוכה בדבר זכייתו במכרז. לא יארך המשא ומתן מעל ל  עירייהה

במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם, תהא  .12

רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ"י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  עירייהה

עם  עירייהוי עקב התקשרותה של הלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצ

  מציע אחר במקומו.

כנגד הזוכה עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .13

  עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

ההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה הרצ"ב בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה  .14

לעיל ההצעה  4 –ו  3ורה היטב וכוללת את כל המסמכים כמפורט בסעיפים תהיה סג

 וכל המסמכים הנספחים לה יהיו מודפסים בלבד.

במשרדו של סמנכ"ל  12:00שעה  26/9/17את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום  .15

, במסירה ידנית בלבד. מעטפת בית שמש 4דרך יצחק רבין העירייה, בעיריית בית שמש, 

 לא תתקבל. –ה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל הצע

  
  החלטות העירייה

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיא, והיא  עירייהאין ה .16

תהיה רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע 

ובכושרו לבצע את השירות הנדרש ברמה מעולה. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה 

  ר עליה. , מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערעעירייההבלעדי והמוחלט של ה

עירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת ה .17

מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על 

  ידי המשתתפים במכרז.
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שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, וכן  עירייהה .18

  ל לפי ראות עיניה.וע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה, הכלהתקשר למצי

להציע רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הבקשה  העירייה .19

הצעות, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעות, או להתקשר אם 

  צד שלישי כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון. 

עירייה. העירייה תהא רשאית וכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של הבחירת ההצעה הז .20

לשאת ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו, והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן 

  המוסכמת על הצדדים.

  בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .21

  אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם:  א.  .22

  מחיר המוצע בהצעת המחיר המצ"ב.ה -70%

  ניסיון המציע, כישוריו והמלצות. -15%      

  רושם כללי. -15%      

מהניקוד  2/3העירייה רשאית שלא להתקשר עם מציע אשר לא זכה לניקוד של 

  באמות המידה האחרות מלבד המחיר.

  העירייה תתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע לטוב ולרע.  ב.

בניסיון הקודם של המציע עם העירייה או עם רשויות העירייה תתחשב 

  מקומיות או גופים אחרים ככל שידוע לעירייה על ניסיון זה.

  

העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים 

  מהמציע לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

  

  כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש: המציע שהצעתו תיקבע .23

  

ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על  עשרהלחתום, תוך     א.           

ההסכם לביצוע העבודה, ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך 

  החתימה על ההסכם וביצועו.

  

לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת להפקיד ערבות בנקאית (בלתי מסוייגת)   .א

לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות 

 לעיל. 4רצונו המלאה של גזבר העירייה, תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף 

  

  

לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות   .ב

  ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז  ביצוע כמפורט בס"ק
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לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע  4הנזכרת בסעיף 

בכל זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל 

  דין.

  

אירוע ו/או נזק המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל  .24

שייגרמו, הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי 

מילוי התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם. האמור 

לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים 

 ל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.מטעמה. האמור לעי

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של  .25

המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת 

 ן.ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל די

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו מהצעתו מ .26

  תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב. 

  

  כללי

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי  .27

לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את או תוספת בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב 

העירייה ולא יהא להם תוקף מחייב כלפי העירייה. על אף האמור, העירייה תהיה 

רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום 

  הסתייגות המשתתף מתנאי מהמכרז, ולפסול את הצעתו.

  

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                             

  

  משה אבוטבול,                                                                              

  ראש עיריית בית שמש                                                                             
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  למכרז 'אנספח       

  
  לכבוד

  עיריית בית שמש
   5רחוב הרצל 

  בית שמש
  
  

  א,ג,נ;
  
  

  ערבות בנקאית מספר__________          
  
  
לפי בקשת___________________ מספר ת.ז./ח.פ./   .1

") אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר ח.צ._____________________(להלן:" הנערב
₪ (במילים: ___________אלף ₪ לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _______ 

להפעלת מרכז בקרה ושליטה  ______ בלבד) שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מספר
  מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש

כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן,  .2
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום 

  ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 
  
דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום אנו נשלם לכם, תוך עשרה ימים מקבלת   .3

הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן 
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל 

  שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
  
______________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _  .4

צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך 
  האמור לא תיענה.

  
  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .5
  
  

                                                                          __________________________  
  תאריך                                                                                               

  
  

_________________          ____________________        
                                 כתובת הבנק                             שם הבנק                
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  ' למכרזבנספח 

  

  כתב המלצה        

  

  ,לכבוד

  עיריית בית שמש

  

  )עירייהה –(להלן 

  

  

   אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון:

  

  

  שם הגוף הממליץ: _________________.

  

לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ 

הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק ) הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו המציע –(להלן 

__ (חודש/שנה) ועד לחודש _______החל מחודש ______ למערכות השקיה ושירות שנתי 

  (חודש/שנה).

  

  הוא __________________.(חודש/שנה)  נכון לחודש _____  רשותבים במספר התוש

  

  חוות דעתנו על השירות: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  

  תאריך: ________________

  שם: __________________

  תפקיד: ________________

  חתימה: _______________    
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  רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים

  

  

    

  אשר צורפו להצעתו של המציע.על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב 

  

  

  בכבוד רב,

  

  

_________________  

  חתימה וחותמת המציע                    

  

סוג העבודות אצל   שם מקבל השירות  

  מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות 

מחודש בשנת עד 

  לחודש בשנת

שם איש הקשר 

  אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 

  אצל מקבל השירות 
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  נספח ג'
  תאריך: _________                  לכבוד

  בית שמשעיריית 
  ,5הרצל מרח' 

  99000, בית שמש
  

  א.ג.נ.,
  

  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
  

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני 
מייצג, המשתתף במכרז זוטא זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים 

במועד ההתקשרות חלפה ו/או כי  1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-זרים, התשנ"א
  אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. שנה

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך 
  ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

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

  ____________________ם המשתתף: ש
 

   
 *שם נותן התצהיר: __________________

  
  מספר תעודת זהות / ח.פ. ____________

 

   
  *מס' תעודת זהות: __________________

 
  

  חתימת המשתתף: _________________
 

   
  *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
  

          _____________________________________  

אני משמש כעורך אישור עו"ד                

  ). "המשתתף"הדין של ______________ (להלן: 

  

*הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או 
הצהרה זו בשם  בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז והינו מוסמך ליתן

  התאגיד ______________ ח.פ. _______________. 
  

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _______________עו"ד, במשרדי  
ברח' ________________, מר/גב' _________________ נושא ת.ז. _______________ , 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
  יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

            
          
              _________________  
    
    חתימה + חותמת עוה"ד                        

_________________________  
     ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *
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  נספח ד'              
  שעיריית בית שמ

  
  מכרז פומבי מספר  ____/_____ לאספקת _______________

  
  

אני הח"מ ___________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________ כתובת _____________ 

  מצהיר, מסכים ומתחייב כדלקמן:

  

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההודעה   .1

למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה והצעת המשתתף לעיתונות, ההוראות 

והבנתי את כל התנאים והדרישות מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 

  העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

  

  הנני מצהיר מסכים ומתחייב:  .2

  

קופת ההסכם כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך ת  א.  

  כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.

  למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.  ב.  

  בתמורה לאספקת ____________, הנחה היא:_____________.  ג.  

למכרז לרבות ערבות  6הנני מצרף להצעתנו את המסמכים המפורטים בסעיף   ד.  

  י' להוראות המשתתפים. 6נומית כמפורט בסעיף בנקאית אוטו

  

הנני מצהיר כי נמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י   .3

לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו, ובמידה  ימים מיום שיוודע 10דרישת העירייה, בתוך 

ולא אעשה כן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, 

וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר 

  נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.

        
  באתי על החתום: ולראיה

  
________________        ________________    _____________  

  כתובת המשתתף    מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.        חתימת המשתתף
  
  

_____________  
      מספר טלפון
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  לתנאי המכרז ה'ספח נ

  

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 

ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם,  חוק  1969-הדין לעבודה, התשכ"ט

ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  1995-הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה

  הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המכרז
  

את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  

אני מכהן , כמורשה מטעם המציע במכרז. ממסמכי מכרז פומביהנני עושה תצהיר זה כחלק 

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,  .1

מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) יקיים כלפי 

האמור המועסקים מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לאופי העבודות נשוא המכרז, את 

): חוק שירות חוקי העבודה –בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ"י חוק ואת האמור בכל החוקים הבאים (להלן 

; חוק 1976- ; חוק; דמי מחלה, תשל"ו1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-התעסוקה, תשי"ט

; 1996-ולעובד, תשנ"ו ; חוק שכר שווה לעובדת1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-חופשה שנתית, תשי"א

; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

; חוק הביטוח הלאומי 1963- ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג1958-; חוק הגנת השכר, תשכ"ח1949- תש"ט

ק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות ; חו1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995- [נוסח משולב], תשנ"ה

; חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 2002- ; חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב2001-תשס"א

; חוק 1957- צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז ;2011-תשע"ב

(אם וככל  2013-יון בגופים ציבוריים, התשע"גהעסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניק

 שחוק זה יחול על הקבלן במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז).
  

 במשבצת הנכונה)  X(למילוי ולסימון  .2
  

בעל (להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א  ____

בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעו")) וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי 

מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה 

  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  3 - המפורטים לעיל וכל זאת ב

  

במשרד התמ"ת בדבר העדר  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 

הרשעות וקנסות כאמור. ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו 

  כקנסות שונים. 
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בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו   ____

קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר  2 -העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

 3- על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב

  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

  

במשרד התמ"ת בדבר  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 

הרשעות וקנסות. ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו 

  כקנסות שונים. 

  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________  

  המצהיר        

  דין- אישור עורך

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  הופיע, _________________ הנני מאשר כי היום

,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  ר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשיםשהזהרתיו כי עליו להצהי

           נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

      

                  __________________ 

  דין-עורך                            
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  ' למכרזונספח 

  

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 

  )חוק העסקת עובדים זרים –(להלן במסמך זה  1991- והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

  

אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

   –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

ערכות השקיה הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למלהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 

___ והנני אני מכהן כ___ , כמורשה מטעם המציע במכרז.עיריית בית שמששל י ושירות שנת

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

את  X -יש לסמן ב(הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז  .1

  –) המתאימה תיבהה

  

חוק העסקת עובדים  לפי 2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק �

 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

לפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  �

דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה -בפסקי

 האחרונה.

   –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

גם בעל השליטה  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'

  בו או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.

  .1968- , כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח'שליטה'

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .2

  

_______________  

  המצהיר        

  

  דין- עורךאישור 

  

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

, מרחוב _______________, בפני עוה"ד מס' ___________________

,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ____________________

  ה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.הקבועים  בחוק, אם לא יעש

  

             __________________  

  דין  (חתימה וחותמת)-עורך                                  
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  למכרז 'זנספח                                                                   

  מציעהצהרת 

  לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים 

  ומתחייב זה כדלקמן:

ההוראות  מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו:הנני  .1

נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות ו למשתתפים

הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על 

 ., לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותהקביעת מחיר הצעתי

  הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

  .ל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאםכי הבנתי את כ 

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי  

י המכרז תהיה היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנא

  לבטל את ההתקשרות עימי. עירייהרשאית ה

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 

 תיאום עם משתתפים אחרים. ללא כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או  

3.        

לנוסח  'ט כנספחבתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת   3.1

  ההסכם. 

את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות  הנני מצרף להצעתי  3.2

 ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.

הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים  .4

ימים מיום שיוודע לי על זכייתי  7, בתוך עירייהנוספים מההסכם עפ"י דרישת ה

 חלקו.במכרז, כולו או 

תהא   עירייההנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי  ה

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או 

כתוצאה מאי עמידתי  עירייההתראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם ל

  וההסכם. בתנאי המכרז
  

  ולראיה באתי על החתום:

__________________________    _____________  ___________  

  מציעכתובת ה                 ח.פ./מס'                  מציעחתימת ה      

יום _____ חתמו ") מאשר בזאת כי במציעלהלן: "האני הח"מ __________ עו"ד של _____________ (

התקבלו כל ההחלטות  מציע, כי אצל המציע, בשם ה , ____________ ה"ה _______ זובפני על הצהרה 

על הצהרה זו  מציעועל פי כל דין לחתימת ה מציעוכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

                              .                                                מציעוכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ה

                                                                                                                                  ________________  

  ,עו"ד                                                         
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  למכרז ח' ספח נ

  לכבוד

  עיריית בית שמש

  

  

  הצהרה והתחייבותהנדון: 

  

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר 

  כלהלן:

  

  אינני נמנה על אחד מאלה:  )א(

  קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שמש. ).1(

  בר מועצת העיר.סוכנו או שותפו של ח ).2(

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. ).3(

) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 3( –  )1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).4(

) לעיל מנהל או עובד אחראי 3( –)  1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (

 בתאגיד. 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין   )ב(

כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי  עירייההעירייה לבין חבר 

איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי 

הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בנוסף לסנקציה 

בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי 

החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה 

  קיבלה.על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה ש

  

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'   )ג(

  לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

  

  

  

  

_________                                                                                   ________________  

  חתימה וחותמת המציע                                                                                          תאריך  
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  ' למכרז טנספח 

  הצעת המציע 

  

  

  

גינות ממוחשבות. על המציע להפעיל מרכז בקרה  160ברחבי העיר בית שמש מותקנות  .1

נותן השירות יבצע תיקונים והחלפת חלקים  ושליטה מרחוק לכלל הגינות ברחבי העיר. 

 בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל מטעם העירייה.

מעבר  . 25%של העירייה להגדיל את היקף העבודה עד  ידכי בשיקול דעתה הבלעמובהר  .2

 לאמור תחושב התמורה באופן של חלוקת התמורה הכוללת במספר הגינות.

מטעם העירייה ולמנהלי פקח נותן השירות ינפיק דו"ח תקלות אשר יועבר למבכל בוקר   .3

 העבודה בשטח. 

 החלפת חלקים לפי הצורך.  ליתן שירות כולל איש טכנייגיע פעם בשבוע או בהתאם לדחיפות  .4

 שעות.  24מובהר כי קריאה בגין תקלה תטופל בתוך 

 . AQUAכיום העירייה מפעילה את מרכז הבקרה באמצעות חברת  .5

  

  

  לא כולל מע"מ.₪  120,000מחיר מקסימום להפעלת מרכז הבקרה ומתן שירות שנתי הוא: 

  

  הצעת המציע:     __________ הנחה מאומדן.

  

  

  

  

  

  

__________________________  

  חתימה וחותמת המציע
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  _____ביום ___ בחודש ___ בשנת  בית שמששנערך ונחתם בהסכם 

  

  

  

  ן י ב

  

  

  בית שמשעיריית 

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית שמש 4דרך יצחק רבין  רחוב 

                                             

  מצד אחד ;                  "העירייה")  - ( להלן                                                                 

  

  

  

  

  ן י ב ל

  

  

  

  

  __________________ ע.מ. ________________

  כתובת : ____________

  טלפון : _____________

  

  מצד שני ;        "הספק" )  -( להלן                                                        

  

הפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק במעוניינת  בית שמשועיריית   ה ו א י ל  

בזאת  מצורףהמפרט ל התאםב למערכות השקייה ומתן שירות שנתי

  .כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן:"השירותים")

  

בעל הידע, הניסיון, היכולת והאמצעים וספק השירות מצהיר כי הינו   ו ה ו א י ל 

  .השירותים האמורים לעיל לספק
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השירותים כאמור  אתוספק השירות הציע לעירייה לבצע עבורה   ו ה ו א י ל 

והינו מצהיר כי הינו בעל היכולת, הניסיון  בהסכם זה על נספחיו

   .והאמצעים לבצע שירותים אלו

  

והעירייה מסכימה למסור לספק את עבודות השירותים בהתאם לתנאי   ל  י א ו ה ו

  הסכם זה.

  

  

  הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :כך אי ל                                        

  

  

  מבוא ומפרט   .1

  

  זה.. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם 1.1

  

. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד 1.2

  עימו.

  

  מונחים .2

  

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  

  פירוש אחר.

  

ביצוע  מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על  -פירושו  - " המפקח " 

  .חוזה זה עבודות

  

עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה  - פירושו  -" עובד הספק " 

ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות 

פי  ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על

  כל דין למעשיו או מחדליו.

  

הספק מתחייב לבצע את כל עבודות כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק  .3

  .במקצועיות וביעילות בלתי נפרד ממנו

  

  הצהרות הספק .4

  

הספק מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם  זה. כן     

כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בהסכם זה בהירים לו, וכי הוא  ספקמצהיר ה

  מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.
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  ציוד .5

  

על הספק להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים 

עבודה -עמה והינו מצהיר כי ברשותו כליבמפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מט

  וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

לצורך ביצוע למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד 

ועל חשבונו, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות  ספקהינו בבעלות ההשירותים 

מובהר כי הציוד אשר יותקן במסגרת התיקונים  זה. לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד

  יהא בבעלות העירייה ולספק לא תהיינה טענות ודרישות כלפי העירייה.

"הספק" פוטר מאחריות את "העיריה" בגין כל אובדן או נזק שיגרם לציוד ו/או לרכוש 

      כלשהוא המשמש את "הספק" לצורך פעילותו עפ"י הסכם זה.

    

  עובדים .6

  

לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הספק להעסקת מספר עובדים . 6.1

במספר העונה על דרישות מתן השירותים בהתאם להסכם זה כן ידאג הספק להנהגת 

שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו עפ"י 

  הוראות כל דין.

  

אי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם . מוצהר ומוסכם כי הספק אחר6.2

האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם 

  כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של הספק.

  

ק שכר . הספק מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם לתנאי העסקה הקבועים בחו6.3

  מינימום, ביטוח לאומי וכד'.

  

  שעות עבודה .7

  

. הספק מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול 7.1

  בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

  

. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת 7.2

שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש,  ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק

והכל בהתאם למסמכי ההסכם  למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח

  .ולהוראות הדין
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. הספק יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו 7.3

  מועטות ככל האפשר.

  

דרוש מהספק ביצוע עבודות השירותים גם . המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים ל7.4

  בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

  

שעות או על פי לוחות  24שיידרש תוך פרק זמן של  שרות . הספק מתחייב ליתן כל7.5

. לא עמד הספק במועד האמור לעיל ולא הזמנים  כמפורט במפרט המיוחד המצורף

רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה 

העירייה תהא רשאית לקזז  .ולגבות את הוצאות העבודה מהספק לספק אחר

מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל 

אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה 

יצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של להתייחס לאי ב

  ההסכם. 

  

  אי ביצוע העבודה כיאות .8

  

א. קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית 

  ועל הספק לשוב מיד ולתקן עבודתו.

  

ב. קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את 

שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה  24הספק בכתב ואם לא שופר המצב תוך 

לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור 

מובהר כי בסמכות העירייה לקזז  .ספקביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים ל

  לנספח ב'.מהתמורה לספק בהתאם 

  

  התמורה .9

  

התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה  כל . תמורת ביצוע9.1

_________________ ש"ח, ובמילים: סך שללשלם לספק 

חוזה ________________________ ש"ח, כפי שפורטו בהצעת הספק המצורפת ל

  "התמורה"). - (להלן  זה כחלק בלתי נפרד הימנו

  

. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הספק 9.2

יום מהיום שבו יגיש הספק חשבון וחשבונית כדין  60בחודש מסוים, תשולם לו תוך 

  לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד  

לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב 

  כהפרת חוזה מצד העירייה.
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ובשיקול דעתה הבלעדי של  תוספתכל תתווסף לא . מוסכם בין הצדדים כי לתמורה 9.3

  מבלי לשלם תמורה נוספת.  25%-יקף העבודה בהעירייה להגדיל את ה

  

הינה קבועה ומוחלטת וכי היא  9.1. מוצהר ומוסכם כי התמורה בכפוף לאמור בס"ק 9.4

כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות 

והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, 

ת שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או בין מחמת עליו

העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין 

עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד 

של הסכם  שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו

  זה.

  

. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על 9.5

השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה 

תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים 

  והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק השירות. היטלים ותשלומי חובה

  

. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר ספק השירות כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום 9.6

שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים 

ייה לפני שהמזמין יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הספק לעיר

תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי 

  כאמור.

  

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .10

  

. ספק השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי 10.1

של פגיעה, וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה 

פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי 

 -או אי ביצוע  -מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע 

  התחייבויות ספק השירות עפ"י הסכם זה.

      

בין הספק או ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור   10.2

מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם 

הספק, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים 

  של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.
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ת לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום כל הוצאות התשלום לעובדי ספק השירו 10.3

לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי 

מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו 

  על הספק וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

  

  

  חריות לנזקים. א11

  

אובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או /או בגין כל נזק ואחראי ספק ה  11.1

לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי 

  עקב מעשה או מחדל של 

  

ספק השירות מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או   11.3

  במועד קרוב ביותר לקרותם.

  

. העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והספק לא יבצעם תוך 11.4

  זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הספק במחירם של תיקונים כנ"ל.

  

ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי . סיומו של הסכם זה 11.5

נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או 

  הקשורים אליהם.

  

 שמירה על סודיות  .12

מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או  על כל יות מוחלטתמתחייב לשמור בסוד הספק

הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה  תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת

ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת 

ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר  הספקנחלת הכלל. 

 ספק ועובדיוחויבותו של הבחובת סודיותו כאמור לעיל. מ  ואשר יגרם לה בשל אי עמידת

 לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.

   

   ערבות לקיום החוזה .13

  

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על -על ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו של ה

בנוסח שנקבע  -ידי המזמין, ימציא הספק למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית 

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים  ₪. 20,000בגובה של  ים לחוזהבנספח

. בחוזה זהכשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור  לצרכן

חילוט . סיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלההערבות תישאר בתוקף עד ל

גרוע מזכותו של הערבות, ככל שתעשה על ידי המזמין, לא יהא בה כדי למנוע ו/או ל
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המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם 

ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט 

  עו"ד.

  

  

  ב י ט ו ח  .14

  

" פקהסזה ו/או עפ"י כל דין, " הסכםמבלי לגרוע מאחריות "הספק" עפ"י   15.1

, עפ"י המפורט ב"אישור עריכת מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים הבאים

תקופת ההסכם וכל ולקיימם בתוקף למשך כל  ,כנספח ג'  הביטוח" המצ"ב

  הארכה שלו :

  

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :   15.1.1

  $ סה"כ לתקופה. 500,000  -$ לארוע ו   500,000

יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה  הכיסוי

  בשם "ביט".

  

  ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :  15.1.2  

  $ למקרה ולתקופה. 5,000,000  -$ לעובד ו 1,500,000

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 

  בשם "ביט".

לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים  [מובן שעל "הספק"

  המגיעים כחוק, עבור העובדים].

 

  עיריית בית שמש ו/או החברות ו/או  …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  " 15.2

 ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם."הכלכליות שלה ו/או "מי שמש" 

  (+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).

 

 נוסח המצ"בה , עפ"י אישור עריכת ביטוח" עירייה"הספק" ימציא ל"ד חתימת ההסכם, במעמ 15.3

  אשר יכלול בין השאר : כנספח ג', 

  אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.  15.3.1

/הביטול צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של   15.3.2

ממועד מתן הודעה על כך במכתב יום  30לתוקף בטרם חלפו  לא ייכנס

                                                                                         ".עירייהוגם ל" רשום גם למבוטח

                                                 

כל אישור, יום לפני תום תוקפו של  15מתחייב להמציא אישור חדש, לפחות  "הספק"

  כל עוד ההסכם תקף.
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   הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הספק" רשאי  15.4

  לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

  " מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות הספק" 15.5

  לפעול למימושן של הפוליסות. עירייה" וכן להודיע על כך מיידית ל"מקרה ביטוח 

  ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנ"ל. "הספק" 15.6

  

      

  ניהול העובדים .15

  

. הצדדים מסכימים בזאת כי ספק השירות בלבד יהיה רשאי לתת הוראות לעובדיו 16.1

עבודה הקשורה בקשר לביצוע השירותים והוא מתחייב לדאוג לכך שבעת ביצוע כל 

למתן שרות זה יהיה נוכח מנהל עבודה מוסמך מטעמו שאליו יוכל המפקח להפנות 

  דרישות שונות ולהעיר את הערותיו.

  

. ספק השירות מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת 16.2

  מתמדת שלו או של מנהל העבודה מטעמו.

  

וע ממנו תהא העירייה רשאית לדרוש מהספק להחליף על אף האמור לעיל ומבלי לגר  16.3

  עובד מעובדיו.

  

  

  י מתן שירותא .16

מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 

מתן שירות ע"י ספק השירות ו/או עובדי -דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי

הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות הספק כמוסכם בהסכם זה, יהווה 

לספק שירות אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הספק ולשלם לו מתוך 

הכספים המגיעים לספק ו/או לגבות מהספק את המחיר ששילם לעובדים או לספקים 

  אחרים בגין קבלת השירות.

  

  הסבת ההסכם .17

  

/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו

זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או 

שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב 

  ומראש.

  שינויי הסכם .18

  ונחתם על ידי שני הצדדים.כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב 
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  הפרה יסודית .19

  

, של הסכם 3, 6, 7, 8, 9, 10 ,17,16,15,12,13,11,14,.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים  21.1

  זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

  

.   בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד 21.2

ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או השני, בנוסף 

סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך 

לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב 

  כאמור לצד השני.

  

  תקופת ההסכם .20

 החל מיום__________ ועד ליום _____________ודשים ח 24 -תוקפו של חוזה זה יהיה ל  .1

) חודשים 12עשר (-תקופת ההסכם ניתנת להארכה בכל פעם בשנים"תקופת החוזה"). -(להלן 

 5התקופה המוארכת), סה"כ  –תקופות נוספות לאחר תקופת החוזה (להלן שלוש נוספים עד ל

 המחייבים.תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים  שנים.

שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה  .2

 להפסיק את עבודת ספק השירות ולהתקשר עם ספק שירות אחר כראות עיניה.

העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו  .3

החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את השירות בכל עת בתוך תקופת 

ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה 

לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הספק 

פצות את הספק בגין הפסקת החוזה לעבוד, תחולנה על הספק והעירייה ולא תהיה חייבת ל

 למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הספק עבורה.

בכדי להסיר כל ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה חייבת  .4

במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הספק ושותפיו של הספק יפסיקו מיד עם גמר תקופת 

  .החוזה ללא כל הודעה מראש

  

  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. .21

שעות מעת  48כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור  .22

 הבאתו למשלוח למשרד הדואר.

הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו  .23

 ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה סמכות השיפוט  .24

  לבית המשפט השלום בבית שמש או המחוזי בירושלים לפי העניין.

  

________________  

  חתימה וחותמת הספק
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  נספח א' להסכם 

  הצעת המציע 

  

  

  

  

גינות ממוחשבות. על המציע להפעיל מרכז בקרה  160ברחבי העיר בית שמש מותקנות  .1

נותן השירות יבצע תיקונים והחלפת חלקים  ושליטה מרחוק לכלל הגינות ברחבי העיר. 

 בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל מטעם העירייה.

. מעבר 25%את היקף העבודה עד מובהר כי בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה להגדיל  .2

 לאמור תחושב התמורה באופן של חלוקת התמורה הכוללת במספר הגינות.

מטעם העירייה ולמנהלי פקח נותן השירות ינפיק דו"ח תקלות אשר יועבר למבכל בוקר   .3

 העבודה בשטח. 

 רך. פעם בשבוע או בהתאם לדחיפות יגיע איש טכני ליתן שירות כולל החלפת חלקים לפי הצו .4

 שעות.  24מובהר כי קריאה בגין תקלה תטופל בתוך 

 . AQUAכיום העירייה מפעילה את מרכז הבקרה באמצעות חברת  .5

  

  

  לא כולל מע"מ.₪  120,000מחיר מקסימום להפעלת מרכז הבקרה ומתן שירות שנתי הוא: 

  

  הצעת המציע:     __________ הנחה מאומדן.

  

  

  

  

  

  

__________________________  

  חתימה וחותמת המציע
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  נספח ב' להסכם      

  

 קנסות
כל סכום הינו על מקרה בודד, יש לקזז את הסך המסתכם מהתשלום  -סיכום קנסות חודשית 

  .החודשי
  כמות  סכום  הליקוי

 48בתוך אי תיקון ליקוי בגינה 
  שעות 

1,500  
  

תיקון תקלה במערכת בתוך  אי
  ימים  3

4,000   ₪
עבור כל 

  יום

  

  אי משלוח דו"ח יומי
לכל ₪  500
  יום

  

      
      

  בהתאמה). –**לכל יחידה (כלי אצירה/מצבור/ניקוי/הוראה/פינוי/יום     *לכל יום או לחלק ממנו

  

  ₪.כמות ליקויים______ סכום קנסות לקיזוז _________ 

  סיכום והמלצה. ד

  מאשר לתשלום 

  מאשר לתשלום בכפוף לקיזוז קנסות 

  מאשר לתשלום בכפוף ל_____________ 

  לא מאשר לתשלום, מהסיבה _________________________________ 

  אחר:__________________________________________________ 

  

  צהיר/ה שכל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים:הנני מ
  הערות:

___________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________  

  
  חתימה  ___________
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