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 22/20מכרז פומבי  מספר 

 העתקות אור וצילומים

 

 

 :בואמ

 

 :כלליא. 

1.  

 מסמכי המכרז כוללים: 1.1

 הוראות למשתתפים ונוסח ערבות מכרז; 1.1.1  

 הצעת משתתף; 1.1.2  

 נוסח ההסכם לרבות נספחיו שהינם: 1.1.3  

 ;מפרט טכני והצעת מחיר -נספח א'   

 נוסח ערבות למכרז; -נספח ב'   

 בוטל; –נספח ג'    

 .1976 -הצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו -נספח ד' 

 למשתתפים, לרבות נספח שינויים, ככל שישנו; הוראות -נספח ה' 

    

העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי    1.2  

ציוד נשוא ההמכרז המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם ומתחייב לספק את 

 על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. המכרז

 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .2

בכתב, במכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו,  

 לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 

 :הבהרת מסמכי המכרז.   ב

 

 כל שאלה ו/או בבירור ו. יש להפנות אלינו רותם שפיגלרנציג העירייה האחראי למכרז זה ה .3

שאלות הבהרה מכרז זה.  רוכשי ויועברו לידיעת כל . השאלות והתשובות ירוכזו באימייל בלבד

לא תתקבלנה   .21/5/20 לא יאוחר מיום. rotems@bshemesh.co.il אימייליש להגיש בכתב ל

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

על כל סתירות, שגיאות, חוסר בהירות או אי  למכרז המציע נדרש להודיע בכתב לאחראי .4

התאמות, שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט 

 ן כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.יאו עני

 

  אלא אם  העירייהע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי מצי  .5

 התשובות נתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 

mailto:sigal@bshemesh.co.il
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 סף להשתתפות במכרז תנאיג. 

 

חברה בע"מ, העומדים בכל התנאים  רשאים לגשת למכרז זה ספקים, שהינם עוסק מורשה או .6

 הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידותם בתנאים אלה:

 .ביצוע העבודות נשוא המפרטהמשתתף הינו בעל עסק ל 6.1 

 

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר  .7

לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את כל  6מתקיימים בהם התנאים כמפורט בסעיף 

 המסמכים להלן:

 
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או כנגד     א.         

החתימה שלו, למיטב ידיעתו, כל כתב אישום לבית  מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי

משפט או לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון. כן תכלול ההצהרה התחייבות לפיה 

יודיע המציע בכתב לראש העיר מיד עם היוודע לו הדבר, על כל כתב אישום אשר 

 יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

 

בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום בנוסף יצרף המציע להצעתו תצהיר  ב. 

סכמים חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה והה

. בתצהיר יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי הקיבוציים הרלוונטיים לענף

ן כל שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכ

הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין 

הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה. 

המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות 

 והקנסות כאמור או העדרם.

 

אם המציע או מי בעלי השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(  (1)  

( הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או 1981 -התשמ"א 

 תיפסל ההצעה על הסף. ות המנויות בחוקי העבודה יותר מבין העביר

 

 אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה (2)  

קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה  2 -במשרד התמ"ת ב 

בשלוש השנים האחרונות, תיפסל הצעתו על הסף. מובהר בזאת כי מספר 

 קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.

  

הצעה של מציע שלגביו או לגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית  (3)  

ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה או רשות מקומית, איתם  בכתב או דוח

התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות, שעניינם 

זכויות העובדים שהועסקו על ידו בהתקשרות עם משרדי הממשלה או רשויות 

   מקומיות, רשאית העירייה לפסול את ההצעה.
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מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא  הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה ג.   

   /או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.הורשעו המציע ו

 

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי      .ד  

 .1976 –פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 

 וקף לעוסק מורשה ממנהל המכס והבלו.אישור שנתי בת     .ה          

 

 אישור מאגף המכס והבלו כי המציע מדווח למע"מ כדין.  .ו          

 

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו       .ז 

 ע.ישל המצ

 

 תאגיד. העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  .ח          

 

 העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה. .ט          

העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע    

 מת המציע.תבצירוף חו

 

או שיק בנקאי ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש   .י 

 1/9/20 עד ליום . הערבות תהיה בתוקף ש"ח 5,000בסך של  בות"()להלן: "הער

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

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

ספק, יודגש כי לא  תיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר

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

 .'בתהיה כמצורף בנספח 

 

מובהר בזאת כי העירייה תקבל גם נוסח ערבות אחר, ובלבד שמדובר בערבות   

אוטונומית בלתי מותנית, וכן תוקף הערבות, אופן מימושה וסכום הערבות יעמדו 

 המפורטות לעיל.בדרישות 

 

                   

ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר   

 סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

                   

ערבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע    

. גזבר העירייה יהיה רשאי על פי שיקול כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספחחדשה 

דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה 

 לתקופות נוספות בהתאם לצורך.
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 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז.    .אי         

 

 ללא מע"מ כמפורט להלן. חסן ניידעל גבי ההמציע יגיש את הצעתו  .בי 

 

אישור רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .יג 

, 1976 –ופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חבות מס( התשל"ו ג

 ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

 

המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף, כי קרא את מסמכי החתימה על מסמכי  .8

המכרז כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים המופיעים 

 בהם.

 

 .להצעת המשתתף תצורף הצהרה אודות קרבה לנבחרי ו/או עובדי העירייה  .9

 

 על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות ובאם     .10

 מדובר בתאגיד כי אז יחתום בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 

במסמכי  אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו  .11

ו כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין המכרז א

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

 עיקרי ההתקשרותד. 

 

 .ההסכםאת השירותים המפורטים במפרט בהתאם להוראות הזוכה יספק לעירייה מעת לעת  .12

אלית מלכמות מינימאלית או מקסימובהר כי מדובר בהסכם מסגרת ואין העירייה מתחייבת 

 לרכישה.

 

חודשים. העירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך  24-ההסכם הינה לתקופת  .13

חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של  12את תקופת ההסכם בתקופות נוספות של עד 

 .חודשים 60ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

  

 הצעת המשתתף ואופן הגשתהה.       

 

המצורף למסמכי המכרז וינקוב במחיר המוצע על ידו על  ניידהחסן הההמשתתף ימלא את  .14

, במקום המיועד לכך, מחיר לכל פריט בכל אחד מן להסכם 'אפח נסהכמויות גבי כתב 

 כן העתק מודפס.החסן נייד ההצעה תוגש על גבי  הפרקים.
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המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות,  14.1 

החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים באספקת הציוד, מילוי כל 

 התחייבויות הספק לפי ההסכם.

 הצעת המשתתף תנקוב בסכומים ללא מע"מ. 14.2 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את  14.3 

חודשים מהמועד הקבוע להגשת  3המשתתף החל ממועד הגשתה ועד תום 

 ההצעות למכרז.

הצעת המחיר הינה בדרך של הנחה ממחיר מקסימום )אומדן(. הצעה  14.4 

 תיפסל.מעבר לסך זה 

 

ינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת יוקנ העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .15

מקבל מסמכי המכרז לא  עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. לעירייההגשת הצעות 

 עיריית בית שמש.יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ל

 

 עירייההמקובל על ה -יהא עליו לחתום על ההסכם –"הזוכה"(  –זכה המציע במכרז )להלן  .16

לזוכה  עירייהימים מתאריך הודעת ה 10כשהוא חתום תוך  עירייהעל כל נספחיו ולהחזירו ל

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

 

במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם, תהא  .17

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

עם  עירייהלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה

 מציע אחר במקומו.

 

כנגד הזוכה עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .18

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 

 :עירייההחלטות ה. ו 

 

 סיכום ניקוד המציעים:  .19

יינתן להצעה  טכני והצעת מחירמפרט  -הניקוד המקסימלי בכל עבודה נדרשת לפי נספח א'

הזולה ביותר, וכל הצעה לאחריה תקבל מחצית הניקוד של ההצעה שקדמה לה. כלומר, 

 ההצעה השנייה הזולה ביותר תקבל מחצית הניקוד המקסימלי, וכן הלאה.

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיא, והיא תהיה  עירייהאין ה .20

וליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את רשאית להתחשב בשיק

, עירייההשירות הנדרש ברמה מעולה. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער עליה. 
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מהות בירה מבחינת מחירה לעומת סהעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  .21

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

 המשתתפים במכרז.

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, וכן  עירייהה .22

 ל לפי ראות עיניה.ולהתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה, הכ

הצעות, להציע ף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הבקשה רשאית שלא לקבל א העירייה .23

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 בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .24

ה לשיפור הצעתו, והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן המוסכמת לשאת ולתת עם הזוכ

 על הצדדים.

 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .25

 

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז

 

יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז  -משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז .26

 הצעתו. שצורפה ל

 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש:  .27

 

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.

 

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

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

 לעיל. 6תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף  המלאה של גזבר העירייה,

 

אם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהת ג. 

)חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן למסור  2/2011מס' 

פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו 

הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, 

לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן הועדה המקומית 

לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור. 

מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 

קן באמצעות הסדר העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לת

 ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.
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לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות       .ד          

ביצוע כמפורט בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז 

לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע בכל  6הנזכרת בסעיף 

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

 

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,  .28

ציע ו/או ממילוי או אי מילוי הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המ

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 מטעמה. האמור 

 לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

מור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של כל הא .29

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

 המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

ו מהצעתו תהא שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור במ .30

 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 או  .31

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

ל אף האמור, העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול ע כלפי העירייה.ולא יהא להם תוקף מחייב 

דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי 

 מהמכרז, ולפסול את הצעתו.

 בכבוד רב,                                                  

 
 עליזה בלוך,                                                                            

 ראש עיריית בית שמש                                                                            
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 מפרט טכני והצעת מחיר -נספח א'
 

ות מרגע קבלתן ולספק את משלוח העבודות בתוך שע 24המציע יחויב להדפיס את העבודות בתוך 

 שעות לדרום ולצפון הארץ. 36שעות למרכז הארץ ו  48

 
 

 תאור העבודה מס"ד
מחיר 
 בש"ח

אחוז 
מכלל 
 הניקוד

 מחיר מוצע

   1% 1.53 מחיר למ"א -צילום תכניות על ניי לבן 1

   1% 2.34 ס"מ כולל הקטנה הגדלה 100-צילום תכניות על נייר שקוף ל 2

   A2 0.855 2%צילום לבן  3

   2% 0.96 איסוף ריכה וסרט )קרטון תחתון צלולויד 4

   A4 1.08 3%צילום צבעוני  5

   A3 1.8 1%צילום צבעוני  6

   A2 13.5 1%צילום צבעוני  7

   A1 27 1%צילום צבעוני  8

   A0 39.6 1%צילום צבעוני  9

   X 36 1%אורך  A0צילום צבעוני מעל  10

   A4 1.26 2%שרותי תויין )פלוטר(  11

   A3 1.62 2%שרותי תויין )פלוטר(  12

   A2 2.085 5%שרותי תויין )פלוטר(  13

   A1 3.78 4%שרותי תויין )פלוטר(  14

   A0 4.5 7%שרותי תויין )פלוטר(  15

   X 3.78 4%אורך  A1שרותי תויין )פלוטר( מעל  16

   A4 2.88 2%צבע קווי  שרותי תויין 17

   A3 3.6 2%שרותי תויין צבע קווי  18

   A2 4.68 5%שרותי תויין צבע קווי  19

   A1 5.4 4%שרותי תויין צבע קווי  20

   A0 6.3 5%שרותי תויין צבע קווי  21

   X 5.4 1%מ' אורך  1.20שרותי תויין צבע קווימ מעל  22

   2% 3.6 )ת.ב.ע( A4משטחים צבעוניים  -שרותי תויין 23

   2% 4.5 )ת.ב.ע( A3משטחים צבעוניים  -שרותי תויין 24

   5% 6.3 )ת.ב.ע( A2משטחים צבעוניים  -שרותי תויין 25

   4% 10.44 )ת.ב.ע( A1משטחים צבעוניים  -שרותי תויין 26

   5% 12.42 )ת.ב.ע( A0משטחים צבעוניים  -שרותי תויין 27

   X 10.44 2%מ' אורך  1.20משטחים צבעוניים מעל  -שרותי תויין 28

   3% 2.64 ספירלה 29

   3% 1.5 חוברת הכנת המכרזים 30

   A4 A3 1.05 1%כריכה ביום  31

   A2 1.5 1%כריכה  32

   A4 1.5 1%למינציה  33

   A3 3 1%למינציה  34

   1% 16.5 מ"ר 1למינציה  35

   X 16.5 1%מ"ר אורך  1למינציה מעל/ מתחת  36
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   A4 6 2%קאפה  37

   A3 7.5 2%קאפה  38

   2% 19.5 מ"ר 1קאפה  39

   X 19.5 1%מ"ר אורך  1קאפה מעל/ מתחת  40

   A4 7.5 1%למינציה+ קאפה  41

   A3 10.5 1%למינציה+ קאפה  42

   1% 30 מ"ר 1למינציה+ קאפה  43

   X 30 1%קאפה מעל/ מחת מ"ר אורך למינציה+  44
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 ערבות בנקאית -נספח ב'
 

 לכבוד
 עיריית בית שמש

  4דרך רבין 
 בית שמש

 
 

 א,ג,נ;
 
 
 

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

_____________________)להלן:" הנערב"( אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר ח.צ.
שתדרשו  בלבד( עשרת אלפי ש"חבמילים: ) 5,000₪לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

 .העתקות אור וצילומיםל 22/20מאת הנערב בקשר למכרז מספר 
 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  .2

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
, שהינו המדד הידוע במועד 15/4/20פורסם ביום י, אשר 2020 מרץההצמדה הינו מדד חודש 

 מתן ערבות זו. 
 
ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות  רהשעאנו נשלם לכם, תוך  .3

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.
 
עד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב ו 1/9/20ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________       
                               בנקכתובת ה                           שם הבנק               
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 'גנספח 
 תאריך: _________         לכבוד

 בית שמשעיריית 
 4דרך רבין מ

 00199, 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, 
לפי חוק עובדים זרים, המשתתף במכרז זוטא זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

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

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.

 
 

 שם המשתתף: 
  

 התצהיר: __________________*שם נותן 
 

 מספר תעודת זהות / ח.פ. __
  

 *מס' תעודת זהות: __________________
 

 
 חתימת המשתתף: _______

 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

     _____________________________________ 
 אישור עו"ד        

 
 (. "המשתתף"אני משמש כעורך הדין של ______________ )להלן: 

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

 . ______________ ח.פ. _______________
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _______________עו"ד, במשרדי  ברח' 
________________, מר/גב' _________________ נושא ת.ז. _______________ , ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.אישר את 
      
     
       _________________ 
  
  חתימה + חותמת עוה"ד      

_________________________ 
  ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *
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 'דנספח        
 עיריית בית שמש

 
 ביצוע העתקות אור וצילומיםל מכרז פומבי מספר  ____/_____
 

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

 מסכים ומתחייב כדלקמן:

 

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

ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה והצעת המשתתף והבנתי את כל 

נאים והדרישות מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע הת

 על קביעת מחיר הצעתי.

 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 

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

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

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. ב. 

ערוכה  החסן נייד, להלן הצעתי המצורפת באספקת השירותים נשוא המכרזבתמורה ל ג. 

 בהתאם לדרישת המכרז.

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

 להוראות המשתתפים. י' 6 אוטונומית כמפורט בסעיף

 

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

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

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

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.

    
 :ולראיה באתי על החתום

 
________________    ________________  _____________ 

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

_____________ 
   מספר טלפון
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 הסכם -נספח ה 

 
 

  2020 שנת       לחודש         שנערך ונחתם בבית שמש ביום
  

 עירית בית שמש  בין:
 בנין העירייה, בית שמש  

 )אשר תיקרא להלן: "העירייה"(
 

 מצד אחד                                                                                       
 ________________________       לבין:

 ת.ז./ח.פ  _________________                    
 מ_______________________      
 דוא"ל___________________      
 טל' ____________________                                                                                             

 (  או "המבצע" "מבצע העבודה)אשר ייקרא להלן: "             
 מצד שני       

 
 שפרסמה העירייה, נבחר מבצע העבודה כזוכה; 22/20ובהמשך למכרז פומבי מס'   הואיל

העתקות שירותי  ה כמפורט להלן בהסכם זה בפרויקטביצוע עבודלמבצע העבודה יה מעוניינת למסור יוהעיר הואילו
 )להלן: "הפרויקט"(; אור וצילומים

עיים הדרושים סיון והאמצעים הכלכליים והמקצוימצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ ומבצע העבודה  והואיל
 ;בהתאם לתנאי המכרז כהגדרתה להלן העבודהלביצוע 

 כחברה/עוסק מורשה;מצהיר כי הוא רשום  ומבצע העבודה והואיל
, המשפטיים הטכנייםבדק את דרישות והנחיות העירייה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים  ומבצע העבודה והואיל

מוכן ורוצה להתקשר עם העירייה לביצוע והמבצע כהגדרתה להלן,  העבודהוהאחרים הנוגעים לביצוע 
 כהגדרתה להלן; העבודה

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט; הואילו
 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר, הותנה אי לזאת
 

 ונספחים מבוא
 נפרד ממנו.להסכם זה מהווים חלק בלתי והנספחים המבוא  .א .19
 

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. ב. 
 

 הנספחים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה: ג. 
 מפרט טכני והצעת מחיר   -נספח א'       
 ביטוח  -נספח ב'        
אי בכל נספח להסכם זה עומד בסתירה ו/או מטיל מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה שהוראה ו/או תנ 

חבויות נוספות על המזמין מעבר לאמור בהסכם זה, לא יהיה תוקף לאמור בנספח ובכל מקרה יהיו 
 בהוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה עדיפים וגוברים על כל הוראה בכל נספח להסכם.

 השירותים
 עו אך ורק על ידי ______________.השירותים המפורטים בנספח א'. השירותים יבוצהמבצע יבצע את  .20

 ההתקשרות
להלן  3כהגדרתה בסעיף  העבודהמקבל על עצמו בזה, את ביצוע ה למבצע העבודההעירייה מוסרת בזאת א.  .21

  .ובהתאם לתנאי הסכם זה
ים מיום חתימתו. העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי חודש 24ב. הסכם זה יהיה בתוקף למשך  

חודשים כל אחת. בתקופת ההסכם המאורך  12להודיע על הארכת ההסכם לעד שלוש תקופות נוספות של 
 יחולו כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.

 העבודה
 אור וצילומים. תהעתקולמתן שירותי על פי הסכם זה כוללים  מבצע העבודהשירותי  א. .22

העירייה תגדיר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה את היקף העבודה הנדרש, וזאת בהתאם למשימות נספח  ב. 
 א' ולתקציב העירייה.

למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי אין בהסכם זה כל התחייבות לכמות מינימאלית של העתקות  ד. 
 ם.וצילומי

 
 המבצעהתחייבויות 

ח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים וסיון, כימצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ המבצע .23
באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים מקצועיים הגבוהים ביותר; והוא מתחייב כלפי  השירותיםלביצוע 

 . המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל באופן תהעבודה הנדרשהעירייה לבצע את 
ידו כנציגו, אשר ישמש -העירייה ו/או מי שייקבע על תעל פי הנחיות והוראות מהנדס העבודהיבצע את המבצע  .24

העירייה באופן  תשמע להוראותיו של מהנדסהמבצע יכנציג העירייה בכל הקשור והכרוך לביצוע הסכם זה. 
 י.קפדנ

להעניק את שירותיו המקצועיים גם לגורמים  המבצעבמהלך מתן שירותיו לעירייה על פי הסכם זה, רשאי  .25
עירייה על פי הסכם זה תהיה עדיפות על פני השירותים שיעניק המבצע לאחרים, ובלבד שלשירותים שיעניק 

 לגורמים אחרים כאמור. המבצע
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וזאת לפי  המבצעמתחייב להביא, מיידית, להפסקת העסקתו של כל עובד ו/או קבלן המועסק על ידי המבצע  .26
 מבצעין. נתקבלה דרישת העירייה כאמור, יביא ינתן מסיבות מוצדקות בנסיבות הענידרישתה של העירייה שת

 להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי העירייה.
 נים במתן שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה.ייימנע מניגוד עני מבצע העבודה .27
על ידי העירייה הזמנת עבודה בכתב  למבצע העבודהמתחייב שלא לבצע כל עבודת אלא אם ניתנה  מבצע העבודה .28

 ומראש ביחס לביצועה.
 לוח זמנים

שעות מרגע קבלתן ולספק את משלוח העבודות  24להדפיס את העבודות בתוך מבצע העבודה מתחייב  א.   .29
 "לוח הזמנים"(. -)להלן  שעות לדרום ולצפון הארץ  36שעות למרכז הארץ ו  48בתוך 

במהירות  מבצע העבודהמצהיר כי הובהר לו שיש חשיבות מיוחדת להשלמת עבודת  מבצע העבודה ב. 
 האפשרית ועל פי לוח הזמנים.

 הטרחהשכר 
 -שכר טרחה )להלן  לשביעות רצון העירייה, תשלם העירייה ,על פי הסכם זהם הנ"ל שירותיהבתמורה לביצוע  .30

 : מפרט טכני והצעת מחיר -בהתאם לנספח א'"שכר הטרחה"( 
 לכל סוף חודש.בון יהיה רשאי להגיש חש מבצע העבודה א.      

 העירייה, או מי שימונה מטעמו, יאשר כל חשבון כאמור, או יאשרנו בחלקו,  או יסרב לאשרו תמהנדס ב. 
  ימים. 10בתוך 

 יום מסוף חודש ביצוע השירותים.  30תוך על פי האמור לעיל ישולם למבצע העבודה הסך המגיע  ג. 
 

במסגרת  המבצעמובהר כי שכר הטרחה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או החזר כל ההוצאות אשר הוציא  א. .31
 וכל עובד אחר. המבצע, לרבות הוצאות בגין העסקת עובדי העבודהביצוע 

המבצע כן מובהר, למען הסר כל ספק, כי שכר הטרחה הוא התמורה הכוללת, הסופית והמוחלטת של  ב. 
 מבצעכל שירותיו על פי הסכם זה ובקשר אליו, והעירייה לא תהיה חייבת לשלם לובגין  עבודתובגין 

 .אמור בסעיף זהלבשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר 
  
 אחריות

  
אחר, יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק  מבצע העבודה א. .32

/או לכל צד שלישי ו/או לכל ו/או עיריית בית שמש במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל בין
בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או  – מבצע העבודהעובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד 

וע העבודה נשוא חוזה בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצ –שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 
 זה.

לשפות את העירייה בגין כל סכום שהעירייה  מבצע העבודהמבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב  ב.
תהיה נאלצת לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק א' לעיל, וזאת מייד לפי 

 דרישתה הראשונה של העירייה.
 

 ביטוח
 על מבצע העבודה לבטח את עצמו בגין כל הסיכונים וזאת בהתאם למקובל ולסביר. .33

 קבלן עצמאי
 

ו/או כל הבא מטעמו יחסי  וו/או עובדימבצע העבודות מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין  א. .34
 מבצע העבודותיחשב  המבצעור לביצוע עבודת שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקש-מעביד ו/או שולח-עובד

בכל החיובים והתשלומים ישא מבצע העבודות  לקבלן עצמאי לכל דבר וענין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל,
 .וכמעבידם של עובדי המבצעהחלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של 

  
מועד כלשהו לאחר תחילתו של הסכם זה כי, למרות אם ייפסק בכל ערכאה שיפוטית מסיבה כלשהי, ב ב. 

ו/או העובדים מטעמו יצרה יחסי עובד  מבצע העבודות כוונת הצדדים כאמור בהסכם זה, העסקתו של

מעביד בין העירייה הרי שמוסכם ומותנה בין הצדדים כי שכרם של העובדים בשל העסקתם עפ"י  –

הסכם זה יחושב בהתאם לשכרו של עובד עירייה בעל תפקיד; דרגה; דרוג; וותק זהה לעובדים. חישוב 

השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה ויקוזזו מהחישוב ומהתשלום כל סכום עודף שישולם 

 לעובדים כהגדרתם לעיל בהשוואה לעובדי העירייה.

 העברת זכויות
אחרת את  לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרךהעבודות  מבצע   א. .35

מפורשת, מראש ובכתב, מאת  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות -זכויותיו על
 העירייה.

הדפוס או לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע עבודת העבודות  מבצע ב.  
, כולה או מקצתה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של העירייה מראש העתקת אור

 וכתב.
את ביצוע עבודת  אחר לן ו/או רשאי להעביר לכל קב המבצעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא   

להלן, אלא אם  19ו/או כל חלק הימנה ו/או להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים כהגדרתם בסעיף  המבצע
 את רשותה המפורשת של העירייה מראש ובכתב. המבצעקיבל 

 תכניות ומסמכים
/או התשריטים ו/או המפות ו/או השרטוטים כל המסמכים ו/או המפרטים ו -בסעיף זה, "המסמכים"  א. .36

 .המבצעו/או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעבודת 
יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה, ולעירייה יהיו במסמכים כל  המבצעידי -כל המסמכים שיוכנו על ב. 

מובהר כי העירייה תהא רשאית  הזכויות מכל מין וסוג שהוא, ולרבות זכויות היוצרים. למען הסר ספק



 16 

ו/או עקב ביטול ההסכם  המבצעו/או לאחר מתן שירותי  המבצעלעשות במסמכים, תוך כדי מתן שירותי 
להלן, כל שימוש ו/או שינוי ו/או תוספת שתימצא לנכון לפי  20ו/או הבאתו לידי גמר כאמור בסעיף 

לסעד ו/או תשלום כלשהם בגין השימוש ו/או הבלעדי והמוחלט, כל זאת מבלי שיהיה זכאי  שיקול דעתה
 השינוי ו/או התוספת כאמור.

יעביר לעירייה את המסמכים  המבצעכבון במסמכים, כולם או חלקם, ילא תהיה זכות עהעבודות  מבצע ד. 
ימסור  המבצעשיידרשו על ידה מייד עם דרישתה הראשונה, ולא יעכבם תחת ידו מכל סיבה שהיא. 

או שהגיע אליו במהלך מתן שירותיו על פי  המבצעהמצוי ברשותו ואשר נוגע לעבודת לעירייה כל מסמך 
הסכם זה, וזאת מיד עם סיום הסכם זה ו/או קבלת הודעה בדבר הפסקתו. מסירת המסמכים כאמור 

לכל תשלום שהוא ככל שיגיע לו בעת סיום הסכם  המבצעבמלואם לעירייה מהווה תנאי לזכאותו של 
 זה. 

 צוייםהפרות ופי
 15יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  מבצע העבודותאם  א. .37

ימים לא תיקן את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל כל סעד או 
לי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מב

 . המבצעהעירייה לפי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן 
, 5על אף האמור בס"ק א' לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הצדדים המפורטות בסעיפים  ב. 

הסכם זה, והצד הנפגע יהיה רשאי לבטל לעיל, יחשב הדבר להפרה יסודית של  19 -ו  18, 16, 11, 10, 9, 6
-לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיו האחרות של הצד הנפגע על

 פי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הצד המפר.
כל עת, מבלי צורך לנמק בהודעה בכתב ב למבצעבנוסף לכל האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להודיע  ג. 

זקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא הסכם זה לידי יולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה לה
ימים ממועד משלוח  30גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף 

 ההודעה האמורה.
ע לעירייה  בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך לנמק יהיה רשאי להודי המבצעבנוסף לכל האמור לעיל,  ד. 

ולפי שיקול דעתו המוחלט, כי אין בכוונתו להמשיך ולהעניק עוד את שירותיו לעירייה, וכי ברצונו להביא 
ימים  60הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף 

 ממועד משלוח ההודעה האמורה.
 בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תחולנה ההוראות הבאות: ה. 
ישתף פעולה ככל  המבצעלכל גורם אחר,  המבצעהעירייה תהיה רשאית למסור את עבודת  (1)  

לעיל ימסור מיד לידי העירייה את  19שידרש לצורך זה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 
 לעיל. 19בסעיף כל המסמכים כהגדרתם 

אשר בוצע על ידו בפועל  המבצעיהיה זכאי אך ורק לשכר יחסי בעד אותו חלק מעבודת  המבצע (2)  
עד לביטול ההסכם ו/או הבאתו לידי גמר, הכל כפי שיקבע על ידי העירייה וזאת לסילוק מלא 

 עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הבאת ההסכם לידי גמר כאמור. המבצעשל כל המגיע 
 סעדים

לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית דין כלשהם צווי  המבצעמוסכם בזה במפורש כי  .38
ו/או סעד הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר ’ ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיוב

ידי אדם אחר, וכן -ו/או על המבצעביצועה על ידי -ו/או אי המבצעלעבודות נשוא הסכם זה ו/או לביצוע עבודת 
לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של עיכבון בשטח העבודות, בשטח ביצוען, בציוד ובכל רכוש אחר של 

אחר בקשר לעבודות נשוא הסכם זה ’ ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו/או צד ג מצהיר המבצעהעירייה, 
 כאמור אך ורק לסעד כספי. המבצעו/או לביצוע שרותי 

לא לעשות כל פעולה שיהיה בה כדי להאט ו/או לעכב ו/או למנוע באורח כלשהו את ביצוע  המבצען מתחייב כ 
 הפרויקט או כל חלק ממנו.

 סודיות
מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו  המבצע .39

מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור  המבצעולאחריה.  המבצע, וזאת במהלך ביצוע עבודת המבצעבקשר לעבודת 
 ו הפועלים מטעמו.תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/א

 שונות
באופן אישי, או על ידי מי  __________ידי -פי הסכם זה יעשו על-על םשירותיהומתן  המבצעעבודת  א. .40

, בעל הכישורים המתאימים, אשר העירייה אישרה מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט ומטעמ
בס"ק זה. מוסכם ומובהר כי אין במתן השירותים ע"י מחליף כאמור  ________של  ווהסופי כמחליפ

, ובכלל זה המבצעלכל היבטי ביצוע עבודת  המבצעשל  וכאמור כדי לגרוע מאחריות ___________של 
 למעשיו ורמת השירותים שינתנו ע"י המחליף כאמור.

 כוחם.-באיידי שני הצדדים או -אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך החתום על ב. 
 .המבצעלרבות נספחיו והערבויות, ישולם על ידי ככל שיחול,  מס בולים החל על הסכם זה,  .ג 
שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של העירייה על  ה. 

נעשה ויתור כזה במפורש ידיה, אלא אם כן -זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על
 ובכתב.

בית שמש או בירושלים אם אין מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב ו. 
 .בבית שמש בית משפט בעל סמכות מתאימה

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט בראש הסכם  ז. 
ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה  3ור תיחשב כאילו התקבלה זה. כל הודעה כאמ

 ביד, לפי הענין.
 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום:
 

          __________________    ____________________                                                                                                                                           
 מבצע העבודה          העירייה                                                                                 


