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   2202/10 מכרז פומבי מס'
  
  
  
  

  לקבלת הצעות  פנייה

רחובות  מות ששילוט התקנה של  ללאספקה ו
    שלטי מספרי בתיםו

  מעלה עירוןבמועצה מקומית 
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 הקמת מערך שילוט עירוני – 10/2022מכרז פומבי 
  

הצעות המועצה  בזאת  מזמינה  "המועצה")  (להלן:  עירון  מעלה  ולהתקנה  אל המקומית  ספקה 
  וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  ושלטי מספרי בתים שלטי שמות רחובותשל 

ועד ליום חמישי התאריך:    29/12/2022את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי התאריך:  
גבייה שבמשרדי המועצה, במחלקת וזאת במחלקת ה  יוחזרו שלא  001,5, תמורת  1/2023/12

ויובהר בזאת,   .14:00-9:00, בימים א' עד ה' בין השעות  9012064-04   ייה טל:גב רכישת יודגש 
  12/2022/29. החל מיום חמישי התאריך:  חוברת המכרז הינה תנאי מחייב להגשת הצעות למכרז

במסמכי ניתן לעיין  בא  יהיה  המועצה:   תרהמכרז,  של  האינטרנט 
https://www.maaleiron.muni.il/he/home  

ההצעה, הנדרשים, כל בצירוף את  הרלוונטיים  ידנית  יש המסמכים  במסירה   במעטפה להגיש 
" יהיה ועליה סגורה מס'  כתוב  פומבי  שילוט    –  10/2022מכרז  מערך  במועצה הקמת  עירוני 

ותמת נתקבל תוך ציון חראש המועצה באת המעטפה יש להחתים בלשכת    מקומית מעלה עירון".
מיום חמישי  יאוחר לא במשרדי המועצה וזאת  המכרזים הנמצאת  בתיבת  ולהניחה  תאריך ושעה

שעה 1/2023/19התאריך:   תוג.  12:00 ,   לא הצעה שלא  לעיל  המצוינים  והשעה  המועד  עד  ש 
  יון.  תובא לד 

עד ליום חמישי  ו  29/12/2022  למועצה החל מיום חמישי התאריך: להעביר  ניתן הבהרה שאלות 
שא 12/1/2023התאריך:   הבהר.  לכתובת: לות  האלקטרוני  הדואר  באמצעות  רק  יישלחו  ה 

H.jabaren@maaleiron.muni.il  על לענות  המועצה  של  דעתה  שיקול  פי  על  בזאת,  יובהר   .
חד עם מסמכי המכרז  ת ההבהרה תפורסמנה ילשאלותשובות  חלקן. השאלות ההבהרה כולן או  

  .המכרז ממסמכי נפרד  בלתי חלק והן תהוונהשות הרל באתר האינטרנט ש

  

  
  בכבוד רב, 

  

    מחמוד ג'בארין   

  ראש מועצה מקומית מעלה עירון 
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    מסמכי המכרז
  
  

  28  – 5.............     ........................ .... ......................................... כלליים תנאים  –א  מסמך

 6       ..................................................................... ................ כללי ....... .1

 6   ...   .......................................... הגדרות ...........................................  .2

   7     .............................................................. ........קשרות .תקופת ההת  .3

 7......................      תנאים מוקדמים לחתימה על הסכם התקשרות ........... .4

 10    .......  .................... ................................ הוראות כלליות ..................  .5

 11..........................................      ............................... ות .....הגשת הצע .6

 14.....................................................      תנאי סף להשתתפות במכרז ..... .7

 18...........      ............... ...................... ............. השלמת מסמכים ............. .8

 19....................................................      .....................ההצעות למכרז .... .9

 19     ......................... בחירת ההצעה הזוכה ...........................................  .10

 25...........      ............. ......................................... .............ליים .כל ם תנאי .11

      27..............................      התחייבות המציע ............................................ .12

  
  31    .    ........ ......................................................ייה מסמכי הפנ  אישור הבנת   – 1טופס 

  33   ..    ............................................... .......................... זכות חתימהאישור   – 2טופס 

  34     ..   ......................................................... ערבות הצעה  –ערבות בנקאית  – 3טופס 

  35   ..    .......................................... ים ציבוריים ת גופוק עסקאוחעל פי תצהיר  – 4 ספטו

  37    ..    ............................................. . .......... רו"ח בדבר היקף פעילות אישור   – 5טופס 

  38   ..    . .................................... ... ..... .. ........ ון קודם תצהיר המציע בדבר ניסי – 6 טופס

  40      .. . ................................................אי תשלום "דמי תיווך"  בדבר רה הצה – 7טופס 

  41       .. ....... .......................................... .. ................................ הצעת מחיר – 8טופס 
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  43   ..    ..................................................................... על קיום ביטוחים אישור   – 9טופס 

  47      ..   .................................................................. ................ ערבות ביצוע – 10טופס 

  49    ..     ..................................................... ........ ............. ... ן בנקבושחפרטי  – 11טופס 

  51    ..     ......................................................  תצהיר בנושא קיום זכויות עובדים  – 12טופס 

  52..........        ................. ...........ת .חתימשפ ניינים וקרבההצהרה בדבר ניגוד ע – 13 פסטו

  58בטיחות וגהות בעבודה ......................................        לשמירה על ת התחייבו – 14טופס 

  

  60       ..... ... ............. .......................... הסכם .............................................. –מסמך ב' 

  76         ................................................................................י ......מפרט טכנ  –'  ך גמסמ

  86          .................................................... מעלה עירוןבות רחובות רשימת שמ  –מסמך ד' 

  89            .... ........................................................הבהרות ת לביה לקינ פ ךמסמ  -מך ה'  סמ

  90            ........................................ טבלת רוכשים ......................................... –מסמך ו' 
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לרבות כל תוספת ו/או תיקון   ,המועצה באתר  פורסמה שז רכאת חוברת המ י המכרז כולליםמכמס

ו/או תוספת או שינוי  המועצה האינטרנט של פורסמו באתר ש תבון ו/או הבהרה בכו/או עדכ
  רסמו באתרפואו בעקבות שאלות הבהרה ובלבד כי אלה /ביוזמתה ו המועצה שייעשו על ידי 

  שת ההצעות.גון לה חרהא דים לפני המוע דריקלנימים  7עד  המועצה  האינטרנט של

  
הנחיות המפורטים במסמכים  וה למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, ההתניות, ההסברים 

  . מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז שצוינו כ"מסמכי המכרז"
    

  

ת  כם וכל הזמנל הסכ נים.ד הפווה מטעם משרפועל חשב מל  מעלה עירוןבמועצה מקומית 
המלווה בצד  לאחר חתימתו של החשבאלא   ת הרשותחייבו אי א לזה  ז כרבמסגרת מ עבודה 

  .רשות וחותמת הרשותה  חתימת מורשי החתימה של
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  ם לוח זמני -  202/10מכרז  
  
  
  

  29/12/2022, התאריך: חמישייום   פרסום המכרז 

חמישי  ום ילועד  29/12/2022תאריך:  ה חמישימיום החל   ז המכר חוברת רכישת
ניתן לבצע  ז  רכמת הת חובררכיש את   .12/1/2023  ך:ריתאה

.  9:00-14:00, בין השעות המועצהשל טלפונית למחלקת הגבייה 
  ד מאתר המועצה. ש להורית המכרז יאת חובר

באתר   המכרז כיהצגת מסמ
  הרשות 

 אתרכתובת  ,  29/12/2022תאריך:  ה חמישימיום החל 
  ות:האינטרנט של הרש

home://www.maaleiron.muni.il/he/ttpsh  
  

 חמישיליום ועד  29/12/2022ך:  ריתאה חמישים מיוהחל   הרהבה  תשאלו
  2023/1/12  תאריך:ה

  12:00 , שעה19/1/2023תאריך: ה חמישייום מ יאוחר  לא  הגשת הצעות 

  לא יתקיים  כנס ספקים 

  
  לוח זמנים  – 1  טבלה מס'

  
  
  
  
  

  שימו לב:  
,  לם או חלקםו, כדיםעהמואת  שנותעדי לפי שיקול דעתה הבלת ועל המקומי המועצה בסמכות 

  .המועצה וי המועדים יישלח לרוכשי חוברת המכרז ויפורסם באתר על שינ ה . הודעה זרז  במכ
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  תנאים כלליים  – א  מסמך

  
  :  כללי . 1

עירון מקומית    עצהמו 1.1 "הרשות"(להל  מעלה  "  ן:  מזמהמועצה"ו/או  ב)  מציינה   , ם עי זאת 
שלטי שמות ולהתקנה של  קה  אספ י למכרזהליך  להשתתף ב  ,תנאי הסףכל  ב  מדים העו

בהתאם למפורט במסמכי   מעלה עירוןהמקומית    במועצה  ,ושלטי מספרי בתים  רחובות
  . )הפרויקט""ו/או  "השירות "ו/או  "המכרז (להלן: "העבודה

כי 1.2 עלוטהשי  אתן  התקיולפק  לס  ייצר,ליהיה    ההזוכל  ע  מובהר,  ס,  ה וגיל  ,  שוניםו 
לסוכמויות    לכתבהתאם  ב שיסופקו  טכני  למפה תובה פק  מפרט  שמות   יצוינובה    אם 

   .ועוד בתים, מספרי ה , סוג עמודשמות הרחובות שלטי מיקוםהרחובות, 

 ד אח  כלב  ומספר המבנים , כגון: מספר הרחובות  נתונים כמותיים המכרז כוללים  מסמכי   1.3
  .לעברית תעתיקוב ות בערביתובהרחשמות וכן את  מועצהם שבתחום המחמש הכפרי

ערך השילוט בכל שטח מת  הקמהאספקה ו  מעוניינת בהשלמת  המועצה בזאת,  הר  יוב 1.4
  הזוכה.  לקבלן הזמנת העבודה  ממסירתודשים ח 4היותר תוך לכל  המועצה 

י/ת,  אקפיגר  האדם,  חוכהמערך המקצועי ובכלל זה  כל  יידרש לספק את    במכרזזוכה  ה 1.5
 .  העבודה ע  ביצו ורך ו לצ רושים למרים הדוהחו הציוד התקנה,צוותי 

ייהזוכה ב 1.6 כל    ועצהש להעמיד לרשות המרד הליך  ביצוע האמצעים  את  הנדרשים לשם 
פי    ,העבודות   של  ראוי ועל  דין,  לכל  המועצה   תכניות בכפוף  ע״י  מראש  שיאושרו 

   . צהעולמ פקלסלייצר ובהתייחס לכל שלט שהזוכה יתבקש 

לה 1.7 המציע  הידעיות  על  שילוט לו  אספקהר,  ייצול ועי  קצהמן  והניסיו  בעל  של  התקנה 
את יכולתו   הרשות ן  זה ולהוכיח לשביעות רצובמכרז    טפורכמ   ,מקומיות   ברשויות עירוני  

שילוט  לטובת התקנת לרבות כל הפעולות הנדרשות של שילוט עירוני והתקנה באספקה 
זהעירוני   מרחי  שלט  ובכלל  במכרז  ג הסווב  המלצות   , הקבוע  ומס  , ולצרף   מכיםנתונים 
, לרבות חריות א  ות מימקוברשויות  ירוניים  בהתקנת מתקני שילוט ע  יונול ניסם עהמעידי 

 רז. בודות קבלניות הקבועות במכלביצוע ע ל פי דיןדרושים עכל הרישיונות ה

ובכל 1.8 בפועל  העבודה  היקף  וכן  בפועל  ההתקשרות  היקף  בזאת,  מיודגש  זה    ספרל 
 לות התקציב. סוג, תלוי במגב לטים שיוזמנו, מכל הש

בזאת,  גש  יוד  1.9 סוגיהם,ויובהר  על  השילוט  מתקני  ואספקת  והשירותים   ודההעב  ייצור 
התקש  המקצועיים  יבוצעת  רובמסגרת  המציעו  זו  ידי  הקבעל  להעסיק  הזוכה  לן  .  יוכל 

   .רק לטובת ביצוע עבודות ההתקנה והצבת השלטים י משנה /קבלן
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במובה 1.10 אין  זר  כי  שייב  במכרז את,  למציע  בלעדיות  להקנות  כדי  בזאת,   .חרזה   יובהר 
רשאית    הרשות  דעתה  תהיה  שיקול  פי  ו  קשרת להעל  ככל  נוספים  מציעים  תבקש עם 

  ן.לעשות כ

הגשת   אופן  ת ההצעה,, התנאים להגשיהמכרזההליך  שלבי  ים את  כרז מפרטמסמכי המ 1.11
כים הדרושים ע לצרף את כל המסמיהמצעל    ה.ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכ

במס המכוהמפורטים  ולהשמכי  לרז  החתימה   רשות יבם  מורשי  ידי  על  חתומים  כשהם 
  ן.ף כמפורט להלות ערבות בנקאית בתוקלרבו, ממטע

שאית ותהיה ר צעה שהיאכל ההצעה הזולה ביותר או בחור בה מתחייבת לבינ א המועצה 1.12
 . קול דעתה וזאת על פי שי זוכה כרזהו לא בכל שלב, כל עוד  מכרזלבטל את ה

את  1.13 לבצע  מתחייב  פי  כל    המציע  על  בהתחייבויותיו  זה האמור  ובכלל  המכרז,  מסמכי 
המע  קמת ה פי  על  השילוט  הקהרשות ות  נחירך  אספק/ו  מה,  האו  ו/או  ו/ ה  או  צבה 

נוספים הת  שילוט  מתקני  של  ד   קנה  פי  העל  כמפורט   רשות רישת  למחירים  ובהתאם 
 בהצעתו.  

הזוכה    תוכרז  שהצעתולבין המציע    צהועמהן  בי 1.14 ף  בנוסח המצורייחתם הסכם  כהצעה 
 למסמכי מכרז זה.

 להלן כתב כמויות:  1.15

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סאלם מושרייפה מוסמוס זלאפה ביאדה סוג 
1042412430עמוד  +  שלט חד כנף 
122241111עמוד  +  שלט דו כנף 

03210עמוד  +  שלט תלת כנף 
1167673641סה " כ 

 1201,050680920400שלט מספר בית
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 :הגדרות . 2

  לה עירון עממועצה מקומית   -    " המועצה או "ו/" המזמין"
        –" הרשותאו "ו/

עבודה,      -     "שירותים" מתקני שילכל  תכנואספקת  ביצוען,  וט,  , מטלה, 
בכל שלב   וז  תקשרות הבמסגרת    ושיבוצע  ומהכד ו  לטיפו

  שהוא

  כרזפירוט הדרישות מהמציע המשתתף במ    –  " מפרטו/או "" טכני מפרט"

במכרזמשתת     –    "  משתתף" /"מציע" והגיש הצמסמכי המכראת    שרכש  ף   עת ז 
  חיר מ

ונמצאמציע    / חברה    –    "  ספקאו " "זוכה " נבדקה  המיטבישהצעתו  ביותר  ה  ת 
  ה ככזועליה  והוכרז

לרכ    –  "  מסמכי המכרז" זה  מכרז  והוראות  המסמכים  כולל כל  ות  בל  נספחיו, 
אות שניתנו והורתשובות לשאלות הבהרה שניתנו בכתב  

  מכרז זהבכתב הקשורים ל

  

 :ההתקשרותפת תקו . 3
  

הה  13. למתןתקופת  מכ  תקשרות  נשוא  זה השירות  לשנה   רז  חתימת  הינה  מיום   החל 
  ). להלן: "תקופת ההסכם"( תומום חתישנה מי עד לתום ההסכם ו

להארכת   למועצה  23. שוקת   אופציה  ההתקשרות פו  הסכם  עד של  ת,  נוספלתקופה    ל 
    .שנה

ה  המועצהות  בסמכ  33. הזמנת  את  למספר  לפצל  בשל  וז  נות הזמעבודה  מגבלות את 
  .  'ד דשות וככונות חייה של שח ובנ ניות פיתום לתכבהתא ו/או תקציב

ה    3.4 הב   קולשי  פיועל  מועצה  בסמכות  להחלדעתה  להזמיןיט  לעדי  סוגי   שלא  כל  את 
  ועצה.שבמ כפרים מה רק לחלקאו להזמין שלטים ם הנכללים במכרז זה ו/השלטי 

ה  3.5 לעילמרות  המוחלטהרשות זכותה של    ל,אמור  דעתה  לשיקול  בהתאם  את לבטל  ,  , 
יתן בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שת   הספק  עם   ות הסכם ההתקשר

ו/או    טענהכה כל  הא לזו. במקרה זה, לא ת ובכתב  יום   30עה מוקדמת של  הוד פק  לס
קשרות, יטול ההת שהוא, בקשר עם ב  ג סוו  ין, מכל מהרשות דרישה ו/או תביעה כלפי  
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לקבלזכות מעט  ל שסו  ו  השירותים  בגין  התמורה  עד  את  ידו  על  ביטול   למועד פקו 
  .ההתקשרות 

לגרוע ו,  בזאת   ובהרמ      6.3 בהאמומ  מבלי  המכרז,  ר  הזמניםמסמכי  בלוחות  עמידה   אי 
את   ת לרשונה  ותק  , תהווה הפרה של ההסכם ממנה  ו חלקים כולה א  עבודהלביצוע ה

הסעדילומ פי  א  על  ו/אום  מ  דין  פי  לרבות  ה  סמכיעל  מכלליות   -מכרז,  לגרוע  ומבלי 
 וכן ,  סיום הסכם ההתקשרות ו/או    (כהגדרתה בהסכם)  ביצועבות החילוט ער  -מור  הא
    צדדים.בין ה פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות תת הש

  

  ע הזוכה יצ מה  יןלבהמועצה הסכם בין ה על תנאים מוקדמים לחתימ . 4

מ  7בתוך   4.1 המימים  המועד  למציעודעת  צאת  לגזברות הזכייה  הזוכה  ימסור  המועצה   , 
  הבאים:   מכים את המס

ביצוע 4.1.1 שעד   ערבות  תו  12  למועד  לאחר  תקופ חודשים  הם  בהם הסכת  תאם  , 
על רבות הביצוע יהיה  ם עסכו .)10 מס'המכרז (טופס  המצורף למסמכי    לנוסח

  . (כולל מע"מ) ת רוקשהת הזמנה/ה מהיקף ה 10%סך 

   ).11 התשלומים (טופס מס'להעברה  בנק חשבון טיפר 4.1.2

 התקשרות. סכם הכאמור בנספח לה אישור ביטוח  4.1.3

הזו 4.1.4 נוסף לחתימה ההסכם עם   היועץ המשפטי י או  כה, הנ בנוסף, תנאי  שור 
ת משפחה לנבחר ציבור ו/או  ו קרבים ו/אעניינ   של המועצה בדבר היעדר ניגוד 

 ).   31ס' מ טופסי לפ( עצהמו עובד 

 
המועצה ם לעיל תוך התקופה הנקובה, תהא  המפורטי  המסמכים   ה את הזוכגיש  לא ה 4.2

ת , אלבד דעתה ב ולמסור על פי שיקול    לבטל את זכיית המציעחייבת,    אך לארשאית,  
גד המועצה או תביעה כנ /טענה וכה כל  העבודה לכל מציע אחר, ולא תהיה לזוביצוע  

 בשל כך. 

 
  ז  כרהממסמכי  רכישת  4.3

ועד    29/12/2022התאריך:    ישי מחיום  מש החל  יתן לרכו חוברת המכרז נ  תא 4.3.1
יוחזרו  1,500  תורתמ  ,12/1/2023תאריך:  ה   חמישיליום   שלא  את     .

המכרז חוברת  ל  רכישת  הגבייהונית,  טלפע  בצניתן  שבמשרדי   במחלקת 
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את  .  9:00-14:00עות  בין הש   , בימים א' עד ה'04-6409012  :פוןהמועצה, טל
 עצה.והוריד מאתר הממכרז יש  לברת החו

וי 4.3.2 ות להגשת הצע  ייבמחי  נה תנאכרז הירכישת חוברת המת,  ובהר בזאיודגש 
   למכרז.

 .   מקרהם שוחזר בלא תומובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז  4.3.3

 כאמור.  כרז ת מסמכי המבדבר רכיש המועצה אישורלהצעתו יצרף כל מציע  4.3.4

המכרז   4.3.5 חוברת  רכישת  המציע  את  ר  למסו  חובהבעת  קבלה  פרטי  ולקבל 
 .מועצהמה

  

  ה  הבהר שאלות  4.4

התאריך:   חמישיליום  עד  ו  29/12/2022ריך:  התא  חמישימיום  החל   4.4.1
יהיה  , 12/1/2023 אל  ל  ניתן  ב  ת לבלק   קשהבב  המועצהפנות  נוגע הבהרות 

חו רק באמצעות הדואר  הרה יישלשאלות הבלמסמכי המכרז או לחלק מהם.  
   .H.jabaren@maaleiron.muni.il האלקטרוני לכתובת: 

של הרשות לענות על שאלות ההבהרה כולן    יקול דעתה, על פי שבזאת   הרובי 4.4.2
 או חלקן.  

הובו התש 4.4.3 מסמכי  עם  יחד  תפורסמנה  ההבהרה  לשאלות  באת מכרת    ר ז 
ונה תהו  והן  רז ברת המכואחד מרוכשי חותשלחנה לכל    ת הרשו  רנט שלהאינט

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

רז את תשובות צרף להצעתו למכל  מציעים חובה על כל אחד מן הכאמור לעיל,  4.4.4
  ידו .  -המועצה לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על

תוקף לכל התיי  עןלמ 4.4.5 יהיה  כי לא  אלא  מועצה  הת של  חסו הסר ספק מובהר, 
 כאמור.   ה בהודעה בכתב ניתנ  אם 

על כל מציע שלא קיבל מסמכי תשובות עד לת השאלות.  בודא קיע לו המצעל   4.4.6
האח  3 מועד  לפני  להימים  לפנות גשרון  הצעות,  המועצה  ת  ולבקש    לנציג 

כא מציע  כל  יחשב  ההצעות  הגשת  לאחר  מסמכי  לקבלן.  את  קיבל  ילו 
ן נה סותרת בענייכל טעתישמע  , ולא  לבפוע  ותןהתשובות, גם אם לא קיבל א

  זה.
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ה 4.4.7 ספקלמען  כימובהר  ,  סר  ו/או    בזאת,  פירוש  לכל  אחראית  אינה  המועצה 
במהסבר   למשתתפים  בעשיינתנו  שינוייל  כרז  ורק  ותיפה,  תשובות  קונים  ם, 

מזמין. בכל מקרה של סתירה,  שנמסרו בכתב (להלן: ״הבהרות״) יחייבו את ה
במסמכי האמור  מ  בהרות הה  בין  הובין  יגבר מכרז  סמכי  האמור    המקוריים, 

של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר  רהמקת. בי ההבהרובמסמכ
  .יותרמור בהבהרה המאוחרת הא

לן  אי 4.4.8 המועבאמור לעיל  את  מציעחייב  פניה של  לכל  להיענות  או  .  צה לענות 
תמ מהמועצה  ממתן  אנע  הבלעדי  דעתה  שיקול  עפ״י  כאשר  הענה  פניה  ם 

  הרה כלשהיא. תן הבייבת מינה מחא

רשאית,  ועהמ 4.4.9 עת,  צה  לקובכל  להכניס   מועד דם  המכרז,  להגשת  האחרון 
ותיקונים  ביוז  שינויים  המכרז,  אובמסמכי  לשאלות  ב  מתה  תשובה 

השינה מתנאמשתתפים.  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  והתיקונים,  י  ויים 
יה סימילאו בפקדוא"ל במכרז י ההמכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכ

  כרז. המ י מסמכי רוכשי שנמסרו על ידלפי הפרטים 

תחייבנה   אתר המועצה,  שתפרסומנה על ידי המועצה ברק הבהרות והודעות   4.4.10
חלק  ות  על  המכרז  ממסמכיהוונה  חתומות  לצרפן  המציע  להצעתו.  -ועל  ידו 

והודעות  בעל  הבהרות  תחייב  שתינתנה  לא  באמצעות הטלפון  או  את נה  פה 
 מין. זהמ

  

 למכרז צעות הגשת הה 4.5

תההצעות   4.5.1 יאוחר  בלבד,  ית  ידנרה  במסי  וגשנה למכרז    חמישי  מיום לא 
בצאת ההצ  .בצהריים  12:00  השעה   עד  19/1/2023התאריך:   כל  עה,  ירוף 

(הנסהמ סגורה סמכים  במעטפה  להגיש  יש  הנדרשים,  הרלוונטיים  פחים) 
  שילוט עירוני   מערך  מתקה   –  10/2022מכרז פומבי מס'  עליה יהיה כתוב "ו

ת במזכירות  מצאם הנ זיכרת המ" ולהניחה בתיבמעלה עירוןית  ה מקומבמועצ 
 . המועצה במשרדי המועצה

לאחר מועד הגשת ה 4.5.2 תיבדקנ הצעות שתתקבלנה  לא  ועדת הצעות,  ידי  על  ה 
 מכרזים ותוחזרנה למציע כמות שהן.  ה

ההצע 4.5.3 תהיה  מסירת  בלבד ה  ידני  הצע  באופן  תתקבלנה  הנ לא  ות  שלחות 
 . רת שאינה ידנית דרך אחר ו/או בכל אוד ב
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אם לשיקול  ועד הגשת ההצעות בהת ת מעת אל עת יך מלהארועצה רשאית המ 4.5.4
הבלעדי ובלבד דעתה  באתר  ש  ,  זאת  ופרסמה  עלהרשות  הודעה    ךכ  שלחה 

 .  מרוכשי חוברת המכרזאחד  בכתב לכל

ים  משתתפעד להגשת ההצעות, יראו את כל החלוף המוהוארך המועד לפני   4.5.5
  .ד ועהמלהארכת  ים מיכמסכ

  

  הוראות כלליות   . 5

  מסמכי המכרז      1.5

זה. רכישת מסמכי מסמכי  שת  רכי    5.1.1 המכרז תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך 
להצעתו תתפולהש  הכרחי  תנאיה  הנ המכרז   לצרף  מציע  כל  ועל  במכרז,  ת 

  י המכרז כאמור לעיל. אסמכתא בדבר רכישת מסמכ

לעי    5.1.2 בניתן  הרז  רמכה  מכיס מ  לכין  בבאתר  המפורטשות,  במסמכי  מועדים  ים 
    המכרז. 

הזכויו     5.1.3 ות  עורך המכרז  יוצרים  רכוש  הם  המכרז  נמסרים והמועצה  מסמכי  והם 
אין לעשות במסמכי המכרז כל שימוש רלשם השתתפותו במכלמציע   ז בלבד. 

    .אלא למטרה זו

ספק,      5.1.4 כל  הסר  המהלמען  ועורך  סו  לע  ים רוס א  כרזמועצה  מכל  ומין שימוש   ג 
  ובין לשיעורין, אלא למטרותמות שלב בין , חלקם או כולם,שהוא במסמכי המכרז

  ההשתתפות במכרז זה.   

  
  אים  אישור הבנת תנ    25.

פיע חראי לבדיקת מסמכי המכרז, וכל התנאים והנסיבות העשויים להשע אמצי     5.2.1
  צעתו ועל ביצוע העבודה/שירות. על ה

קיבל   י), כ1  'זו (טופס מסה  אישור מצורף להזמנ נוסח האשר בהתאם לי  עמצי     5.2.2
 י הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ראם והבינם, וכמסמכי המכרז, קכל  ידיו את  ל

  בהם.  יות הגלומות ואת כל ההתחייבו

באשר        5.2.3 המציע  של  טענה  כל  תישמע  לא  לא  והמציע  המכרז,  תנאי  הבנת  לאי 
פה על פי מסמך זה. חזר  גדרת כתקו מוז  וד עתו כל עהצמ  ר בוחזושאי ליהיה ר

מכעת הצמיע  המצ תהיה  ו  שהיא  סיבה  לה,    אית זכ  הרשות ל  העומד  סעד  לכל 
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בכ לפגוע  ומבלי  האמור  לרבות  הבנקאחי  - לליות  הערבות  (כהגלוט  דרתה  ית 
  להלן).   

  
    שינוי תנאי המכרז  35.

נפתחה תיבת המכרזים,  5.3.1 עוד לא   ל הדעת את שיקו  מהעצל  רת ומש  ת הרשו  כל 
לשנות  כהבלעדי,  לסייג  או  לעדכן,  תנ ,  שהיא    תנאימ  איל  במידה  ההזמנה, 

  . הרשות י כאמור נדרשים לצרככי שינוי, עדכון או סייג  סבורה

למציעים       5.3.2 שתופץ  בכתב  בהודעה  ייעשה  המכרז  תנאי  באתר ותפורסם    שינוי 
  ר ספק ס ה  רז. למעןמכה   תנאיד מי נפר. הודעות אלה תהוונה חלק בלת ת הרשו
לשינוימובה תוקף  כל  יהיה  לא  כי  בכתב ניתנ ם  א  אלא  ר,  בהודעה  כך  על  ה 

  .   הרשות מטעם 

ה   5.3.3 מורשי  בחתימת  יחתום  הוד המציע  על  שלו  וחתימה  כאמור  אותה עה  יצרף 
  כחלק ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו. 

 ועד ממעות  ש  24בתוך    את ז  עצה,המודעה מהמציעים יאשרו בחוזר קבלת ההו    5.3.4
  . הקבלת 

  

  הגשת ההצעות   . 6

  ז  כרהמנאי התאמה לת  6.1

ומוגשה 6.1.1 ערוכות  תהיינה  המצהצעות  על  המכרז.  תנאי  לפי  להתייחס  ות      יע 
הפרטים  צעבה לכל  בתנאי  תו  המסמכים הנדרשים  כל  את  לה  ולצרף  המכרז 

על חובה  ב  הנדרשים.  המופיעים  הסעיפים  כל  את  למלא  הצעתו  המציע 
  .  ללא מילויים עיפר סלהותי איןום מות בשל

העתק מסמכים מקוריים ובלבד שכל  של    ים תקו העהמציע רשאי לצרף להצעת  6.1.2
 ו"ד או רו"ח .  מן למקור על ידי עכאמור יהיה מאושר כנא

ות סופר, ציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעוימה 6.1.3
הטעוי לתקן  רשאית  המועצה  תהתהא  הות,  לת הכס  כההשלא  איקופית  שר  ן 

 ו על ידי ועדת המכרזים. בוצעש חרת לאעה תכלול את תיקון הטעויותהא, וההצ

ויה 6.1.4 ידי  על  תיקבענה  אשר  הצעות  מספר  ותהיינה  כהצעה  המכרזים  ות עדת 
דת המכרזים  נאי הסף) הן זהות בסכומיהן, תהיה וע(שעמדו בתהטובות ביותר  
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בלבד  ביניהן  לערוך  י בש  ספת נו  תמחרות ה  רשאית  ליעיהמצתבקשו  ה  הגיש  ם 
ע ל כך, ובין הצעות אלה תיקבעה עוד ה  קבלת ימים מיום    3הצעה משופרת תוך  

 המכרזים.  ההצעה הזוכה במסגרת ועדת 

ין יהיו ההצעות זהות, יתבקשו המציעים ינוספת עד שת ההצעה ה אחר הגככל ול 6.1.5
 . ותרובה ביפרת נוספת וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטלהגיש הצעה משו

  

   גןמירה על הליך הוצעה ושסודיות הה  2.6

אינומור  באע  לגרומבלי        6.2.1 המציע  כי  מובהר  הגשת    לעיל,  טרם  לגלות  רשאי 
תפים אחרים במכרז זה בפרט  תלאחרים בכלל ולמשו, את פרטי הצעתו  הצעת 

  סיסנות בהליך המכרז.  ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום תכ

הזמנה  ב  )  7  טופס מס' י תיווך (דמ  בלת י קצהרת אל ה עם  חתוע יכל מצי  ,בנוסף     6.2.2
   .מסמכי ההצעהק מלכחה גישיוזו 

    ).12(טופס מס'  קיום זכויות עובדים ע יחתום על תצהיר בדבר ציהמ      6.2.3

חלטות של בית המשפט  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או ה     6.2.4
הגילוי   חובת  פרט בדבר  השל  מוו  וכלרז  במכתתפות  המש  ות הצעי  תר  מציע 

סמכי ההצעה  מועצה בעניין גילוי תוכן מגד הכנ ה  דרישבזאת על כל טענה ו/או  
  שלו. 

     

    הצעה חתומה  6.3

מה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי  פחיה, תהיה חתוההצעה על כל נס     6.3.1
של והיא    החתימה  תאגיד),  הנו  המציע  (כאשר  בהמציע  להתאתוגש  י  אתנ ם 

  . בלבד בצבע שחור או כחול) צעות (בעטע ההציו לזמנה זה

וכירו"ח בדבר זהות מורשי החת   יע ימציא אישור של עו"ד אוהמצ  6.3.2  ימה מטעמו 
מסמכיעה  ההצ יתר  נחתמו    וכל  (טופס    עלהמכרז  כאמור  החתימה  מורשי  ידי 
    .)2מס' 

  

    אופן הגשת מסמכי ההצעה    6.4

  ם: ת הבאיההגשה א ת בע ועת להצף רצציע לעל המ    6.4.1



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  16ד עמו

 

ל  6.4.1.1 והצרופות  הנספחים  פרוטלרבות   ו,הצעת כל  מצי,  סיור  עים, וקול 
ידי   המכרז עלוכל שינוי שבוצע במסמכי  תשובות לשאלות הבהרה  

כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים וההצעה    ות הרש
  גש כשהיא סגורה במעטפה לא מזוהה. עצמה תו

בבורע  6.4.1.2 בהתאת ית  אנקת  להורקפה  א ם  זה,  מסמך  תצורף   אות  שר 
       מכרז. סמכי המ יתר בנפרד מכל

  הסף.     כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי  6.4.1.3

    .הרשות על גבי הנוסח שנרכש מידי  כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק     6.4.2

י  עותה כהמציע משממת  יחת   .וצעת מודי ההמציע יחתום בתחתית כל אחד מע  6.4.3
  ימתו.  ל גביו צרף חת מסמך עאמור בה  ג את עצמו ללא סייקרא, הבין וקיבל על 

חותמ  6.4.4 באמצעות  יחתום  תאגיד  שהנו  ובצירוף מציע  התאגיד  מורשי    ת  חתימת 
להצעתו אישור בדבר ה מטעם התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד יצרף  ימהחת 

  .  מורשי החתימה מטעמו

  

    הצעההף תוק  56.

חזרה,  תעמו  ההצעה    6.5.1 זכות  ללא  בתוקפה,  האחרון   המועד מן    מים י  90ך  למשד 
  ההצעות.   להגשת 

להגש  הרשות החליטה    6.5.2 המועד  הארכת  לעל  כאמור  ההצעות  תעמוד    עיל,ת 
ל    90ההצעה בתוקפה למשך   נדחה שנקבע  הגשת ההצעות. ימים מכל מועד 

),  ידת הצורך(במשו  ידריעים יהמצ  זי, אזה  לסעיף  עות בהתאם הוארך תוקף ההצ
  לן). דרתה להית (כהגאנקהב בות להאריך את תוקף הער

  רז, וזאת עד לאחר רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכ  הרשות   6.5.3
  ו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.    מציע שהצעת חתימת חוזה עם ה

  

   בדיקת ההצעות   66.

    .גשוושהות צעההק את תבדו הרשות      6.6.1

על  ת הרשו     6.6.2 רשאית,  הבל  תהא  דעתה  שיקול  ללעדי,  פי  בד היעזר  יקת  צורך 
  . ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןההצעות 
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    ות שהוגשורות להצעבקשת הבה  6.7

תהא      6.7.1 המכרז,  מעטפות  פתיחת  שיק  הרשות לאחר  פי  על  דעתה,  רשאית  ול 
ל מהם)  לפנות  מי  (או  למציעים  ברהבהלת  קבבבקשה  אצעולה  נוגעות  ו ת 

  . ות והערכתןקת ההצעך בדירוצם, לים ומסמכים נוספיקבלת נתונ בבקשה ל

כל אחד ה הבלעדי, לדרוש משומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת   הרשות   6.7.2
המלצות ו/או    ר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/אואחמהמציעים ל

לניס הקשור  בכל  ויאישורים  לצהמצי  של  לתוכויונו  ש  ינת בח  ורךע  ל עמידתו 
  זו.  הנ מבהז המציע בתנאי סף המפורטים

  

 ת במכרז  תנאי הסף להשתתפו  .7

  הבאים:     םתנאיכל ה על נים בעצמם ף במכרז רק מציעים העורשאים להשתת       7.1

ו 7.1.1 המציעותק  של  ניסיון  ני  4לפחות    –  שנות  מתקני   סיוןשנות  בהקמת 
   ; ם ידרכוט ילבהקמת ששילוט עירוני ו/או 

ה 7.1.2 המציע    רשויות מספר  שילוטשבהן  של  מערך  המציע   –  וניעיר  הקים 
עישי של    פרויקטים  3לפחות    השלים ברשויות  לוט    מוניציפליותרוני 

  500,000בהיקף של לפחות  ם  יקטי, פרו  2022עד    2016במהלך השנים  
 ;כל אחד   מע"מלל כו 

עירונים מערך שילבהן הקי  מקומיות   ת מרשויומלצות שיש למציע  ה 7.1.3 -   וט 
 ; המלצות 3לפחות 

 

 י  ניסיון מוכח וכלל 7.2

פי   7.2.1 תצהיר    ג',   מסמך על  זה  בסעיף  לעמידתו  הוכחת  לצורך  לצרף  המציע  על 
ניסי באספקת  ון  בדבר  קודם  מכ השירותים  כל  רלוונטי  וזה  רזנשוא  ף  רצ ל, 

המכרז  לנוסח  בהתאם    םוריאיש  הירלתצ  למסמכי    ,)6  מס'  טופס(המצורף 
  , המצביעים עלחתומים  הסכמיםו/או    חתומות  והזמנות עבודה   בכתב  המלצות

  ור לעיל.  כאמ הסף עמידתו בתנאי

, יש לציין את שמו, של המציע  דם קורלוונטי  על ניסיון    לגבי ממליץ או נותן אישור 7.2.2
בו הארגון  עוב  שם  תד הוא  באר,  ד גוןפקידו  יציר,  תקרכי  תקופמוע  שורת ת  ה , 

 .  צעה כולל נתונים כמותיים ה שבוהעבוד  ת ומהו
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כי   7.2.3 על  הרשות מובהר  רשאית,  ד   תהיה  שיקול  הבלעדיפי  לאמת  עתה  את , 
וכן, ידי המציע כאמור (בין באופן מלא ובין בא  נים שהוצגו עלהנתו  ופן מדגמי), 

ע  ביצוע  מיוזמתה  שבוצעובודו לבחון  המציע  על  ת  ו ידי  פורט  אשר,  עללא  ידו   ו 
 רזים. ת המכדעעו לוו נוד אולם ו

 

 קיום חובותיו בעניין זכויות עובדים  7.3

טופס  כרף  טה בו, בנוסח המצושלו ושל בעלי השלי   צהיר בכתבת המציע יצרף להצעתו  
ודה חוקי העבפי    על  ,כויות העובדים ותיו בעניין זבדבר קיום חובלמסמכי המכרז,    4  מס'

צפועל   ההרחי  הקההו  הבווי  הווהרלים  יבוציסכמים  בתצההמצי  לעחלים  נטיים  יר  ע. 
רות בבעלות מי יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אח

ידי מינהל   על  והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלהלי השליטה, במידה  מבע
הכלכלה   במשרד  והאכיפה  הפרההסדרה  העב  של  הבגין  השנב   ודהחוקי  ים שלוש 

 .ההצעהלהגשת  אחרוןמועד המה נות חרוהא

 שלוש השנים האחרונות בעבירה אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו ב 7.3.1
טופס מנויות בחוקי העבודה והמפורטים ב תר מבין העבירות הפלילית אחת או יו

 . ההצעה תיפסל על הסף ,  4מס' 

מבעל  7.3.2 מי  או  המציע  השליטהאם  עלבו    י    כיפההאו  דרהההסינהל  מ  ידי  נקנסו 
הכ אוקנסו  2  –ללה  במשרד  העבודה,   ת  בחוקי  המנויות  העבירות  בגין  יותר, 
.  תיפסל ההצעה על הסף  נים האחרונות,ש השבשלו,  4  בטופס מס'המפורטים  

   .בירה ייספרו כקנסות שונים כי מספר הקנסות בגין אותה ע ,מובהר בזאת 

לפס 7.3.3 רשאי  הסהמזמין  על  של    כל  ףול  אע  מציהצעה  שלגשלגביו  י בעלבי  ו 
חוות דעת שלילית בכתב או ) או  6  טופס מס'(   שלילית   המלצה  הניתנ   שליטה,ה

ביקורת  דוח  אחד ממ  עקב  ו/או  שרדי הממשלשל  , ויות המקומיות אחת הרשה 
במהלך   התקשרות  בהסכם  המציע  התקשר  ,  2016-2019    השנים איתם 

באופן מתן השירות ביצו  שעניינם  יהע  עאו  על  אם המצא  דו  בודה  הו ו   רשעיע 
ם/הגשת הצעה למכרז לרשות מקומית או  שירותי  למתן  רשית בקה פלילבירבע

 ש עימה קלון.   משרד ממשלתי, או הורשע בעבירה שי
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     היקף פעילות 7.4

בעל        7.4.1 להיות  המציע  כספי על  שניים (    2,500,000לפחות    של כולל,    מחזור 
  2021  -ו   2020,  2019  ניםל אחת מהשבכ   מע"מ,ל  לולא כש"ח)    מיליון  וחצי

  של המציע. המבוקר הכספי  לדוח בהתאם את זו

המציע  24.7. של  המבוקרים  הכספיים  לתאגיד),  בדו"חות  הערת   (ביחס  רשומה  לא 
עסעס אזהרת  או  חי  אחרת ק  חשבונאית  הערה  כל  או  חי,  כד שיש    ,ק  י  בה 

  בויותיו.  חיימוד בהת עללהתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו 

מטעמו המאשר את    רואה חשבון  של  ום חת ר  שואילהצעתו    לצרף  מחויבהמציע    3.4.7
י  נוסח המצורף למסמכעמידתו של המציע בתנאי המפורטים בסעיף זה, זאת ב

  .  )5מס'   טופס( המכרז

  

  ערבות ההצעה   7.5

ל  יעמאת בנק מסחרי  (ל  ומית בלתי מותנית ות בנקאית אוטונ המציע ימציא ערב 7.5.1
"ולהלן הב:  ו  25,000בסך    )," ית נקאהערבות  התחי  זאת ,  יבותו  להבטחת 

המכרז בתנאי  המצורף    הערבות   .לעמידה  בנוסח  ערוכה  תהא  הבנקאית 
 ). 3מס'  טופסלמסמכי המכרז (

בתוקפה    בותהער 7.5.2 תעמוד  ליום  הבנקאית   שות שהר  ככל  .  31/3/2023עד 
זה,על שינותחליט   למכרז  הנוגעים  הזמנים  לוחות  תהיה  י  לד ר  היא  ש  רושאית 

העת  מ את  הבנ ף  תוק  ארכת לעת  בהקאית,  הערבות  דע זאת  לשקול  תה תאם 
 הבלעדי.  

קאית בנוסח שונה  מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנ   ,למען הסר כל ספק 7.5.3
ניין  (לרבות, לעמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה  הנוסח שצורף למסמ

 . ההצעהת ילה את פסעמגרור ות  לתיפסאו מועד תוקפה), ו/סכום הערבות 

תה הבלעדי, לדרוש  ל פי שיקול דעאית, עתהא רש  הרשות   יל,מור לעף האעל א 7.5.4
ים חודש  של עד שלושה  מכל מציע הארכת הערבות בכל פעם לתקופה נוספת 

 ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים.  

  ך יהשלמת ההלבסמוך לאחר    ההצעהאת ערבות    ים עהמצילידי    תחזיר  הרשות  7.5.5
זו  המכרזי ך בסמוה  רבות ההצעכה את עע הזויצלמ  זירות תחהרש.  הוכבחירת 

 מסר לרשות ערבות ביצוע.  ולאחר שזה איתו הסכם התקשרות  חתימת חר לא
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רתה  הרשות  7.5.6 את  א  להציג  הסכום   ההצעהערבות  שאית  את  ולחלט  לפירעון 
  ע ילפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המצלק ממנו),  הנקוב בה (או כל ח

בו וה מ  חזר  קלו  א/צעתו  ת א  את  וז  המכרנאי  יים  סירב  ו/או    בשלמות בדייקנות 
אח בדבר למלא  ההוראות  לרבות  במכרז,  זכייתו  בעקבות  ממנו  הדרישות  ר 

ותיו בהתאם להצעה ולהוראות מד במלוא התחייבוי ההסכם ו/או שלא ע   חתימת 
 .בכל דרך אחרת מהוראות המכרז טהשסרז ו/או מסמכי המכ 

ב  י ובהר, כמ 7.5.7 עד אחר  רוע מכל סלג  כדי, בהזבסעיף    ורטכמפ  ת הרשוות  ויזכאין 
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.  הרשות מד לרשות אשר עו

י שתצטרך לנמק בקשתה או  רבות הבנקאית, מבלרשאית לחלט את הע  הרשות  7.5.8
די הצגת כתב הערבות וזאת על י  אל המציע,  לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן

   בפני הבנק.

(לרבות במכרז  ל אחר  על זכייה ש ר  לערעוכל  לו, לא ירה  זוחה  ערבותו  שרמציע א 7.5.9
כן המציא  בפני   אלא אם  את  לרשות בית המשפט),  לערער  לבקשתו  , במצורף 

 בות הצעתו. ער

 

  פי דין  דרושות עלאות ה אסמכת 7.6

הא כל  את  להצעתו  לצרף  המציע  הבאעל  הגשת ישורים  למועד  תקפים  כשהם  ים, 
  ההצעה:   

ה 7.6.1 השויאכל  לפדררים  גופעס  קחוי  ושים  צקאות  התשל"ויייבורים    1976  -  ם, 
  ).4מס'   טופסתצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז ( ויצרף

מ 7.6.2 תקף  אאישור  שומה  רו"חפקיד  כדיןבדבר    ו  ספרים  להוראות   ניהול  בהתאם 
  .  1975 -וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  [נוסח חדש]פקודת מס הכנסה 

על  תק  ראישו 7.6.3 מס  כוניף  להור בה  רקובמי  [ת  פקוד אות  תאם  הכנסה  נוסח  מס 
 ש].  ד ח

 

  מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו 7.7

ישורים המפורטים ו/או הא  ע לצרף את המסמכים מבלי לגרוע מחובתו של המצי 7.7.1
שימו לב זו (  לפנייהם המצורפים  ת כל הטפסי במסמך זה, עליו לצרף להצעתו א
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איביט  נספחאת    – למ ן  וח  ההצ לב  שב  לאצורך  מלאים כשהם    ),עה הגשת 
    .תומים וח

כל  בנוסף   7.7.2 עלעל  רשום  תאגיד  שהוא  של   מציע  העתק  להצעתו  לצרף  דין,  פי 
ידי עו"ד או רו"ח), וכל העתק של    ת עלהתאגיד (העתק מאומתעודת האגד של  

  ד יד (ככל ששונה), וכן תדפיס מעודכן של התאגם של התאגיכל תעודת שינוי ש
הר חברה  י,  ר(קי  הרלבנט  שם אצל  שעת להצ  לצרף על  תדפיס  התאגה,  יד ל 

 ם החברות). מרש

ריש 7.7.3 תעודת  של  העתק  להצעתו  לצרף  שותפות,  שהינו  מציע  כל  על  ום בנוסף 
  ידי עו"ד או  אצל עו"ד (העתק מאומת עלם השותפויות ו/או  השותפות אצל רש

הס  עו"רו"ח),  אישור  השותפות,  זכוכם  בדבר  רו"ח  או  החתימויד  בשם ה  ת 
  . ות תפהשו

עלשומר  ת שוהר 7.7.4 לדר  דעתה  שיקול  ת  מסמ הבלעדי  הדרושי וש  נוספים  ם כים 
צ לא  שהחומר  הצעות  לפסול  וכן,  ההצעה,  לצורך הבהרת  במלואו לדעתה  ורף 

 לאמור לעיל.   ובהתאם 

   .חוברת המכרז (קבלת תשלום)אישור רכישת  7.7.5

 שאלות הבהרה שהרשות תפרסם. תשובות ל ך/ימסמהעתק  7.7.6

 .  המכרז מנוסחינוי שכל  וללא זכרהמ ת שוריתאם לד הב הצעהבות רע 7.7.7

 . כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע  המכרז מסמכי כל 7.7.8

   

  . המכרזים רשאית לפסלה  ועדת תהיה  - קשים כאמור המסמכים המבוכל הצעה שתוגש ללא 

ינת חברבות ביחס ללהשלמת נתונים ו/או מסמכים, ל  ת למציעיםשומרת על זכותה לפנו הרשות
  .ףהס ינאבתהמציע  דתעמי

 

  מכים  ת מסהשלמ . 8

עצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה ור לעיל, הרשות שומרת לות האממבלי לגרוע מכללי 8.1
להשלים מידע   - ז  הגשת ההצעות למכר  לאחר   -ד מהמציעים  הבלעדי, לדרוש מכל אח

  סף שפורטו לעיל.   הציע בתנאי דתו של המחסר לצורך בחינת עמי
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עמלשדים  מוע  בתקצו  הרשות  8.2 כאכל  של    דתוי ם  בוממציע  להשלמת   שתהדריר 
  מסמכים.ה

 

  למכרז   עותההצ  . 9

כל פריט   רעבו  במסמך הצעת המחיר את המחירים המוצעים על ידו על המציע לרשום   9.1
  .  שים (לא כולל מע"מ)חד בשקלים ופריט, 

השב  הפריטים מחירי   9.2 יהיו הצעת  שב  מחירים טבלת  ולא  וסופיים,  קבועים  הם  המציע 
 .  הבי מכל סינונים לשיתינ 

כוחיהמ 9.3 השלטי  אספקהו  ייצור  ללים רים  הוב ם של  זה והתקנת    הל,  ובכלל  השלטים, 
התקנת   לטובת  שיידרשו  העבודות  כל  וביצוע  הסר    השלטים.עמודים  ספק  למען  כל 

כוללת את כל המרכיבים להלןמוב כי התמורה תהא  שיקולים של המציע ואת כל ה  הר 
מטעמו המחיר  להצעת  שלא    ך א,  לרבות   בנוגע  שכר  בוד ע  ר כרק:  וח,  ביטם,  הלינ מה, 

רווח  תקורה ייעוץ  קבלני,,  חובה,   הובלה,  תשלומי  וכלליות,  הנהלה  עלויות   משפטי, 
  וכיו"ב. ע תיקונים יצו, בהשילוט, חומרים הסעה, עלות הקמת 

בהצע  הרשות  9.4 כלל  להתחשב  לא  בלרשאית  שהיא  מבחינת    תיה  המחירים סבירה 
ח  המוצעים  בשל  התייחסואו  מפורטת סור   הרשות   דעת של  כרזמהמסעיפי  יף  לסע   ת 

 י.  הצעת המציע כדבע הערכת  מונע ממנה

גם   שיקוליהבין  חשבון  תהא רשאית לקחת ב  בבחינת ההצעות, הרשות כי  את,  מובהר בז 9.5
וכושרו  את   את  המקצועי  אמינותו  לבצע  המשתתף  זו נשוא  דות  העבושל  התקשרות 

ות ומימק  ויות ושל רש  ת שורה  ל שיונה  ניס  ת אכן  , ויבהצעתו באופן מלא ומיט  ממש את ול
 . מסגרת התקשרויות קודמות ב יעהמצעם וגופים אחרים 

יציין את הצעת המחיר בהתאם לאמור   9.6 תוגש שלא  . הצעת מחיר  8מס'    בטופסהמציע 
 תיפסל.  זה בהתאם להוראות סעיף

  "מ.  ו בשקלים חדשים וללא מעוצעים יהיכל המחירים המ 9.7

  

   וכה זה בחירת ההצעה   .10

    ליכל 10.1
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ביותר   הטובהת  משוקללתבחר את ההצעה ה  הרשות   ,כרזסמכי המ מבר  מואלבכפוף  
    בה סכום ההצעה בהתאם לסיכום סה"כ הפריטים ומשקלם היחסי.

האמור  א  על ת ף  רשאלעיל,  המציע היה  של  ההצעה  את  לפצל  המכרזים  ועדת  ית 
    .ות עלהתקשר עם מציע לאספקת פריטים מסוימים מהצם ולבחור לפריטי

  ות הרשית  כרז רשאבהליכי המיה  קולשי  ת רי שבמסגהר  ל,יער להאמו  אףעל   10.1.1
מהמציע   ולדרוש  להלן,  שיפורטו  השיקולים  את  היתר,  בין  בחשבון,  להביא 

לה  ראיות  רצונה  בתנאלשביעות  כעמידה  וזאת וכחתם  הסף,  לאחר    י  גם 
  פתיחת ההצעות: 

ש 10.1.1.1 בניסיונו  המציע  אמינות ל  בעבר,  דומות  עבודות    , וביצוע 
ות חיומומ,  ות מקצועיו  ו,כישורי עמידה ותומומחי  חומיתו   ,
זמניבלוחו טיב  ת  אחרות ם,  לרשויות  שסיפק  השילוט    ואיכות 

  וב והן לשלילה. וכן, המלצות אודות המציע, הן לחי

מיוחדים  יא 10.1.1.2 נתונים  או  המוצעים,  השירותים  או  העבודה  כות 
ניסישלהם, והת   ןואמתם למערכות הקיימות במועצה, לרבות, 

    ע.יצדה עם המבו עבר בע

שיקו 10.1.1.3 אח כל  הל  העילתקנ   22  בתקנהרט  מפור  ריות ות 
 .  1987 –תשמ"ח  (מכרזים),

עם   10.1.2 המציע  של  רע  ניסיון  של  במקרה  כי  רשות   שות רהמובהר,  עם    ו/או 
  זים לפסול ממשלתית אחרת, תהיה רשאית ועדת המכרו/או רשות    מקומית 

ת  קפ, כאסזכרהמסף של  ה  יאת הצעת המציע ויראוה כאילו לא עמדה בתנא
יהיה מושתק    מכרזתף בע המשתמקומיות. מצי  יות רשו  3  -ל  ת ורות לפחהשי

ומו סופי  מלא  ויתור  ומוותר  האמור  כנגד  טענה  כל  כל  מלהעלות  על  חלט 
 קיות סעיף זה.    או תביעה בקשר לחו טענה ו/

 

  זוכה: אופן בחירת ההצעה ה  10.2

יבלה את  שקוהיא זו    הזוכה היא ההצעה שעמדה בכל תנאי המכרז,עה  ההצ 10.2.1
 ג להלן. ישוב שיוצהח לפיתר ו יהגבוה בוד יקנ ה

עבוהניקו 10.2.2 מורכב:  ד  יהיה  ההצעות  בגין מחיר,    80%ר  משקל    20%משקל 
 בגין איכות. 

  ושב כדלקמן: יר, הציון יחת המחמבחינ 10.2.3
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 וכההנמיטים)  (סה"כ המחירים המוצעים לכל הפר  הצעת המחיר 10.2.3.1
   ; הנקודות  80את מלוא תקבל  ביותר

ציון  קת   מחיר עת  צהכל   10.2.3.2 לביחבל  הנמוכהצס  לפי    רת ביו  ה עה 
  הנוסחה הבאה: 

Cmin   =הצעת המחיר הנמוכה ביותר  

 Ci ההצעה הנבחנת =  

(Cmin /Ci) x 80 =   להצעת מחירי  יחסציון  

    איכות, הציון יחושב כדלקמן: נת ה מבחי 10.2.4

  קריטריונים הבאים: לבהתייחס ק הניקוד בסעיף זה יתחל 10.2.4.1

המ  - שבהן  הרשויות  שמעהקים  ע  יצ מספר  של    –  וטילרך 
מינ רד  של   פרויקטים  3לפחות    השליםהמציע    –  ימום ישת 

עד   2016במהלך השנים    מוניציפליות רוני ברשויות  לוט עישי
פרו2022 לפחות  ם  יקטי,  של  לל  כו     500,000בהיקף 
 נקודות.  5רבי ניקוד מ -  כל אחד  מע"מ

מ לו  ביותר  ה  הפרויקטים ספר  מציע  מקיגדול  את    5א  לובל 
ת אחכל הצעה    ות.הנקוד  לה  יחסיד  קו ניקבל  רת  צעה ביחס 

  . יקטים הרב ביותרמספר הפרו עם 

מרשויות - למציע  שיש  מער  המלצות  הקים  בהן  ך  מקומיות 
עירוני מינימום     -  שילוט  ניקוד   -   המלצות   3לפחות    דרישת 

  .נקודות  5מרבי 

מלואמ את  יקבל  ביותר  הגדול  ההמלצות  מספר  לו    5  ציע 
אחכ  הנקודות. יחניקו קבל  ת   רת ל הצעה  להצעה יחס  ב  סיד 

  .הרב ביותר צות מלההמספר  עם 

  5  –ף  ואינה דרישת סמהווה יתרון    –  ISO 9002עמידה בתקן   -
 ; ת נקודו

וסמך מטעם חברת שילוט / תמרורים מהמציע הינו מתקין  -
  ; ות נקוד  5 - אינה דרישת סףו רון ת י מהווה -   נתיבי ישראל

 יכות ניקוד מחיר + סה"כ ניקוד אסה"כ  כל הצעה  רחישוב הציון עבו 10.2.5
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    טעויותון תיק 10.3

שנתגלו  ירשא  זים,כרדת המעו 10.3.1 חשבונאיות  טעויות  או  סופר  טעויות  לתקן  ת 
האלהו  שהוגש  בהצעות  בזאת,  יובהר  לא.  לעיל  תיקונים   מור  ביצוע  כולל 

 י המציע.המוצעים על יד במחירים 

הטע 10.3.2 בידיתיקון  ההצעות  בדיקת  במהלך  יעשה  (א  ות  מטעמהועדה  מי  ה)  ו 
 טוקול.  וירשם בפרו

  ע.מציר ליקון תימסהת ההודעה על 10.3.3

 

 פסילת הצעות  10.4

עומדוו 10.4.1 אינן  אשר  הצעות  לפסול  רשאית  המכרזים  בתנאי  עדת  ו/או ת    הסף 
על    או מבוססות על הנחות בלתי נכונות אומוטעות,    הן חסרות,הצעות אם  

  אחרת.   הד נושא המכרז, זולת אם החליטה הוע הבנה מוטעית של

ו א  יןוובשוע  גבהן כדי לפ  שישול הצעות  ועדת המכרזים תהיה רשאית לפס 10.4.2
 פים במכרז. תבהליך  התחרות ההוגנת בין המשת 

כדי   10.4.3 טכניים שיפלו פגמיל על  למחו   הרשות ל  כותה שלגרוע מזאין באמור   ם 
 בהצעה בתום לב.  

זה כדיאין באמור ב 10.4.4 ל  כ  פי  על  הרשות מכל סעד העומד לטובת  לגרוע    סעיף 
 דין.  

 

 הזוכה במכרז   10.5

  .  ת מכרז זהאוורלהם בהתאהזוכה  ר את תבח הרשות של ועדת המכרזים  10.5.1

לאחר  זה    בכלל,  רזרט במסמכי המכאת ההצעות כמפותבחן  ועדת המכרזים   10.5.2
 ככל שיידרשו הבהרות.   , זאת ים כולם או חלקם ות מהמציעקבלת הבהר

רשאית  10.5.3 המכרזים  המתאימה    ועדת  ההצעה  בחירת  על  או יבלהחליט   ותר, 
ל הצעה  להחליט  לבחור  את    רהבמטוהכול  א,  שהיכל  א   טהההחללקבל 

 רשות. עבור הביותר  בהטוה
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הזוכההקבלן   10.5.4 כהצעה  תוכרז  ע  שהצעתו  העבודות    ת הרשובור  יבצע  את 
ועל פי    המכרז ונספחיומכי  ירותים הנדרשים, כמפורט במסאת כל הש  ויספק
   .רמים המקצועיים הרלוונטיים ברשות ת הגוהנחיו

ההתקשרות רשאית    הרשות  10.5.5 להגלהפחית    במהלך  מל  יד ו/או  ספר את 
צרכי המועצה ושיקוליהוהכ  הרשות ברחבי     בווצשיטים  השל ובכפוף    ל לפי 

את    התקשרות לשנות הלך הת במרשאיכמו כן, הרשות  .  התקציבלמגבלות  
 כול על פי שיקוליה.  , השימוקם סוג השלט ו/או את  מיקום הצבת השלטים 

 רהומעודכן הת האמור, ת העבודה  היקף  שינוי ב  תורה על  ת שהרשו  במקרה 10.5.6
לקבשתש בולם  שיסופקול  אם הת לן  השלטים  וסוג  השלטים   בפועל   כמות 

שה המחירים  על  לכלובהתבסס  של    וצעו  הקב  בהצעתו  שלטסוג   לןשל 
 . הזוכה

בזאת,   10.5.7 המנו  שיוזהשלטים    מספר  הפחתת יודגש  ידי  על  לא רשות,  בפועל 
לתביעה   עילה  שהציע  ה  הזוכ  פק סהמצד  תהווה  היחידה  מחירי  לשינוי 

עילה  ו/  זכרבמ  בהצעתו מוותר    הזוכה  והספק רת  אחה  יעתבלכל  או  במכרז 
ו/א תביעה  זכות  ו/או  טענה  כל  דרישה  על  שתה ו  לשככל  קיימת  כנגד יה  ו 

 .  במקרה זה ת שוהר

הה  במכרזהזוכה   10.5.8 בכל  לבדו  הנדרשות    העלויותבכל  ווצאות  יישא  הנלוות 
 .  ויד ה על ד וצוע העבבילצורך 

״י  ע  ום חת ה  עבוד צו התחלת    ת קבל עבודה עם  יחל בביצוע ה  מכרזהזוכה ב 10.5.9
ע שיקבנטי  ראש המועצה, גזבר וכל גורם רלוו  -חתימה של הרשות   מורשי  

 . ך על ידי הרשות לכ

  

  סייגים   6.10 

פי כל דין, ועדת המכרזים    מכויותיה עלגרוע מסומבלי ל  על אף האמור לעיל,      10.6.1
להכרילשרשאית   מציעא  על  כזוכה    ז  בה  במכרז.כלשהו  פותו שתת המציע 
וזבמכרז   כל הצת  שגבהה  מלהעלות  מנוע  יהיה  והוא  זה  סייג  מקבל  עתו 

  ר. טענה כנגד האמו

המצי  10.6.2 כזה,  יהבמקרה  לא  שיפויעים  או  פיצוי  לכל  זכאים  הרשות   יו  מאת 
  המכרז.    כי, בגין רכישת מסמלרבות 

  



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  27ד עמו

 

    ההסכם .710

  כרז מין הוראות הו בהמכרז ו/אה בין סעיפים במסמכי  של סתיר  בכל מקרה     10.7.1
 .  הרשות עם  המטיבים התקשרות, יחייבו הסעיפים וההוראות ה כם סהל

וכתנאי לקבלת    ו התחלת עבודהת צקבלנאי לת כמובהר, כי    סר ספקלמען ה  10.7.2
     תוקף בין הצדדים. ברחתום תקשרות היהא קיים הסכם  ה,הזמנה/ות עבוד 

 

  זכות עיון בהצעה הזוכה  .810

המחלם  בהתא     10.8.1 חובת  יהא המכרזים   ות קנ ות ם  כרזיוק  במכרז  משתתף  כל   ,
 צעת הזוכהבנימוקיה ובה  ,המכרזים של ועדת    רשאי לעיין בהחלטה הסופית 

  אות המכרז. ההודעה על תוציום מקבלת  30 במכרז, זאת בתוך

  ת המכרזים, או החלטת ועד קים של  לחמשתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין ב  10.8.2
ההצעבחלקי של  הם  הה  אשר  המכרזים לוע  ם הב  יוןעזוכה,  ועדת  לדעת  ל 

החוץ מדינה, ביחסי  ביטחון הלפגוע ב  לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי, או 
  לכלתה או בביטחון הציבור. בכ שלה,

יה 10.8.3 כיה לעייניתן  בכפוף  ן במסמכים  שלוח מלאמור במשרדי המועצה בלבד, 
לבק בכתב  ולתיאום שה  המראש    עיון,  מועד  העיושל  נציג  עם    ה, ועצמן 

,   (מאה שקלים חדשים)  100ף לתשלום הוצאות קבועות בסך של  פובכו
 הכרוכות בעיון.  יות יסוי העלועיון, וזאת לכל פגישת עבור כ

צילומי של    משתתף שיבקש לקבל  10.8.4 ישלם  המהעתק  לעיון  סמכים הפתוחים 
חדש)  (חצ    0.5  ךסלרשות   שקל  תצל  נוסף,י  כלעבור  של  ד  עמו   ום 

 . )A4 שלל בגוד נדרטי (סט

נייר  10.8.5 מסמכי  שאינם  חומרים  של  העתק  כקבלת  תהיה  תשלו,  סכום  נגד  ם 
  מעת לעת ולפי נסיבות העניין.  המועצה,  שיקבע ע"י גזבר

  

  ליים  תנאים כל.  11

    חלהדין ה   111.

  ראל, בנוסחם מעת לעת. ינת ישהחלים מד  זה כפוף לדינים  מכרז    11.1.1

  כל דין.  ל אם הת ב  גשנהתערכנה ותו עות ההצ  11.1.2
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משפטי  11.1.3 ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו  ל  והמציעים  השת מתאים  תפות  צורך 
  ת.    גשת ההצעובמכרז וה

    תניית שיפוט ייחודית  211.

ה  עניין  למכרזכל  ו/א  נוגע  ורזה  אך  יידון  מכוחו,  הנכרת  להסכם  המ  קו  שפט  בבית 
  בלבד. פה חי רעיו בבשר מקום מושוא ון בתביעהית לד ך מבחינה עניינ המוסמ

    במכרזהוצאות ההשתתפות    311.

מציע     11.3.1 השתתפותו  דו  לב  יישא  כל  לרבו זכרבמבהוצאות  מסמכי   ת ,  רכישת 
    .המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז

  .ות אלהין הוצאגב הרשות לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת  המציע  11.3.2

   תשירו/ודה בעה צוע ת תחילת ביידחימועצה או ביטול על ידי ה   411.

  המכרז. לבטל את  הבלעדי, רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הרשות      11.4.1

ט בעצמה  , היא תהא רשאית לבצע את הפרויקהרשות ידי    על  זהמכרבוטל    11.4.2
באמ למציאו  שתהא  שלישיים, מבלי  צדדים  טעי עצעות  כל  תבים  או  עה  נה 

  בקשר לכך.    

   םטת ועדת המכרזית החלת אדגונך ה וסמת משפט מבי  קביעת  511.

ועדת       11.5.1 ידי  על  וייקבע  (לההמכרזים  היה  "הזזוכה  המקולן:  והוכה  יחל  ורי"),  א 
וב יד בעבודתו,  ייקבע על  מועקבות הליך משפטי  בית משפט  זכייתו י  כי  סמך 

זוכי תחתי  של הזוכה המקורי בטלה   כה האחר")הזווכה אחר (להלן: "ו מוכרז 
שיינ ו/ ככל  צת או  מת מניע   ון  ביצוע  ה,  את  להפסיק  המקורי  הזוכה  חייב 

ולהעביר א  העבודות  המילרשות  כל  בת  אצלו  המצוי  דו"דע  עדכני צירוף  ח 
ולאפש ידו,  על  בוצעו  שכבר  לפעולות  הזוכהבאשר  כניסת  לעבודה   ר  האחר 

ד העברת מועראות המנהל בדבר  יים את הול זה לקלכבאופן בטוח ומסודר, וב
  .הד עבוהיות על אתר אחרה

זכאי     11.5.2 יהיה  לא  הוא  הזוכה המקורי,  זכייתו של  פי  בוטלה  בגיןלשום  ביטול.   צוי 
למועד   ידיו בפועל, עד   ום עבור העבודה שבוצעה עלא לתשלכאמור, אלזכייתו  

  בפועל.    הפסקתה
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  ההזמנת עבודה חתומ  11.6

ק     11.6.1 טעון  יהיה  ההתקשרות  אישורהסכם  גרא  בלת  המועצה,    עצה ומהר  בזש 
 וי.    ראכ ואושר ם נחתם מלווה למועצה ,ולא יהיה לו תוקף משפטי, אלא אחשב 

עבו   11.6.2 תתבכל  עבצע  דה  להזמנת  מורשי בהתאם  ידי  על  בלבד  חתומה  ודה 
  ה.  חתימה של המועצה

 

 ת ח הודעוולכתובות הצדדים ואופן מש  11.7

 ל.  לעי טר כמפוי המועצה רד משברזים היא כתובתה של ועדת המכ  11.7.1

 כיהם. כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמ  11.7.2

תישל  11.7.3 אשר  הודעה  ידי  כל  על  לח  המכרזים  ועדת  ו/או  כתובת  המועצה 
בדו תיראההמשתתפים  רשום,  תוך   אר  המשתתפים  אצל  התקבלה  כאילו 

ע   הששלו מיום ימי  נשלח  סקים  אם  בהמשלוח;  בדוא"ל    או  פקסימיליהה 
כאתיר הליאה  בו   תקבלהו  היום  שלאחר  העסקים  ביום  המשתתפים  אצל 

  מסירתה. ם   בעת נשלחה; וא

  

  :עהתחייבות המצי .12

והבקיאו  12.1 הידע  את  לו  יש  כי  ומתחייב  מצהיר  היכוהמציע  כל  וכן  הנדרשות  ת,  לות 
ותכו המטלות  כלל  העבוד ו ללמילוי  מת  פי  על  המאפשרות  ה  זה  בכל לו  כרז   לעמוד 

מאפשרות לו לבצע את המטלות והתכולות על הצד   ה וכיז זרכמאי  נ אי ותנאי מת תנ 
 ונה של הרשות. ביעות רציותר ולשהטוב ב

והסמכות   נם בעלי הכשרות יב כי עובדיו וכל בעל מקצוע אחר מטעמו הימתחי  המציע 12.2
ההתמחות  תחום  פי  על  אחד  לצ  הרלוונטי  כל  ביצועהנדרש  מילוי,  כדי  הנ   ורך  דרש 

המטרות השיל את  עמהתקש  ם לשמ  ג  הטוב רה  הצד  על  המכרז  פי  על  המועצה  ו 
 הרשות. צונה של ביותר ולשביעות ר

יהיההמציע מתחיי  12.3 כי  כלפי המו  ב  תים  עצה לאספקת מלוא השירוהאחראי הבלעדי 
על יסופ  הנדרשים  אשר  שירותים  לרבות  זה  מכרז  ידו  וקפי  ספקי באמצעות    על 

סמכיו הינה אך ורק  על מ  זה  זרכא מוההתקשרות נשכי  זה יובהר  שר  המשנה. (בהק
התקשרו כל  המזמין.  ובין  הספק  הסבין  בין  לספקית  תחייב  פק  לא  את    המשנה 

המועהמועצ ובין  המשנה  ספקי  בין  התקשרות  תהווה  ולא  נושא   צה.ה  הספק 
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האמור   לביצוע  ובלעדית  מלאה  זה  מבבאחריות  מקכרז  ההתקשרות ומהווה  ור 
  .עם המזמין די הבלע 

רה  יגוד עניינים המצורף, כמו גם הוא יחתום על הצהעדר נ פס היטו  לע  חתום המציע י  12.4
  . רף נוסח המצוה לעובד הרשות בהעדר קרבבדבר 

לקיים   12.5 חוקי העבוד   הזוכה מתחייב בתקופת ההתקשרות  הכלל)  את  מן  יוצא  (ללא  ה 
  ה.  ידו לצורך מכרז זועסקו על בדים שיו עבמלואם ביחס ל

ו אובדן שיגרמו לרכוש המועצה ות לכל נזק, אהאחריאת   ומל עצבל עזוכה יקק ההספ  12.6
לגופו לר  או  של  ו/או  לרבכושו  אחר,  אדם  לעכל  ידו  הספ  ובדי ות  על  והמועסקים  ק 

מ זה, עקב  חוזה  או מחדל שלבביצוע  מי שב  עשה  כל  או  עובדיו, שליחיו,   אהספק, 
  .ההתקשרות  וזהתוך כדי ביצוע ח או מטעמו/מכוחו ו

או תביעה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל,  שה  ה דריועצמה  כנגד הוגשה     12.7
דין, אאי להם,  הספק אחר ש כל  פי  פי חעל  ישפה הספק את וזה ההו על  תקשרות, 

מידי באופן  סכום    המועצה  כל  משפטבגין  הוצאות  בגין  וכן  המועצה,   שתשלם 
  ן).די ניתן פסק לא נגרמו לה (אף אם  אחרות אשרוהוצאות 

הביטוחים  ית כה  וזהק  ספה  12.8 כל  את  בישראל  מורשה  מבטח  אצל  לרכוש  חייב 
  מקום אחר במכרז. כם ובכל רטים בהסהמפו

המנדר  12.9 חתם ש  ולא  החוזה  טפסי  יתר  על  לחתום  הזוכה  במו  ציע  החוזה  בו  על  עד 
בדריש כמפורט  עליו  לחתום  לא  הנדרש  א  ו/או  את  ו/אוצרף  הביטוח   את   ישור 

ויות המועצה, במקרה זה, המועצה תהיה  אר זכבש  עוגלפ  יוע, אזי מבלביצהערבות ל
ולמסבנקאית להערבות הרשאית לחלט את   ודות לביצועו  ור את העבהצעה שהגיש 

  של כל צד ג'.

סח קשו בנובת שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שי יהיה    לרשות י  מובהר בזאת כ  12.10 
באישור   ביטוחים,  לאישור  כפועריכת  ע"שינף  אלה  ש הבי  ץעיו  י ויים  . הרשותל  טוח 

אישור ם בנוסח היים כלשהים לשינו שיקול דעת בלעדי שלא להסכ  לרשות מובהר, כי  
אתו  המכרז ואי המצויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי  רה כזה הזוכה מחבמקהנ"ל ו

יהווה   כנדרש,  המועצה  לידי  יסוד פהחתום  התחרה  של  כלית  הזוכה  פי ייבויות 
  המועצה.

סיק את השירותים הניתנים לרשות אלא אם הודיע  להפפשרות א כלן ה אילספק הזוכ  12.11
סקה כאמור, כל הפסקת שרות ההפקים לפני ימי עס 30המועצה  ב לגזבר ל כך בכת ע

  .  20,000ה בקנס מוסכם מראש של חייב את הזוכללא הודעה כאמור ת 
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  1מס'  ספטו
  

    רזהמכ  מסמכיאישור הבנת 
  
  

  וד  לכב
  רון יע לה עממועצה מקומית 

 
  2022/10מס'   פומבי מכרז הנדון: 

  
כי ק .1 את   ,10/2022מכרז  מסמכי  כל  ידה את  ראנו בקפאנו הח"מ מאשרים,  והבנו  למדנו 

והנסיבות, הפובדקנו בקפידה את כל הדריהאמור בהם,   יזיים והמשפטיים,  שות, התנאים 
כל   עלש  מרא  ת זאב  אנו מוותרים   וכי  הפרויקט,או על ביצוע    על הצעתנולהשפיע    ם העשויי 

באי שעילתה  או    טענה  תנאים   איבידיעה  דרישות,  של  נסיב   הבנה  כלשהם או  פיזות  יים  , 
  על ביצוע הפרויקט. על הצעתנו או  העשויים להשפיע, ומשפטיים 

   
צורפים מסמכים המ , וכן בת וח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעה  נוא .2

  .  יהם ת וופצרכל נספחיהם וועל ההפניה  על דרך
   

ידי מוידוע לנו כי התמורה כפופה לקבלת צו הזמנת עבודה חתומה ע .3 מה של רשי החתיל 
  ע בפועל. לביצו וףובכפ  הרשות 

   
אי .4 קבלת  הצעתנ עם  קבלת  על  בכתב  המפורטים  שורכם  התנאים  יהוו  כל  ו,  על  בה, 

  ינתנו. ייב מבחחמנספחיה, הסכם 
   

צה בהסכם לביצוע העבודות נשוא עמו ה ם ת עשרואין תוקף להתק עדיותנאי בל ידוע לנו, כי .5
ך. בכל מקרה שבו לימועצה בתאם למסמכי ההורי הת אישקבלה וההזמנה הינו חתימת חוז

יתק אישלא  ל  הרשות ור  בל  מהמפורטים  יוגלמי  לא  ו/או  הנדרשים עיל,  המסמכים  כל  שו 
פרק   ת מזבתוך  זה,  רשאית ן  שי  הרשות   היה  דעת לפי  להמו  הקול  בהסחלט  כם  התקשר 

מוותרים   ענה ואנולנו כל טבודות נשוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו, ולא תהיה  ע ה  ועצלבי
דריש טענה,  כל  בקשרה  על  המועצה  כלפי  תביעה  אף    ו/או  על  אחר,  עם  להתקשרותה 

  זכייתנו במכרז.     
   

רטת  המפו הערבות    כם את קיד בידישתכם ולהפפי דרי  לעאנו מתחייבים לבוא למשרדכם   .6
ה והראיות א,  רזלמכ   ף ורמצבהסכם  המסמכים  כל  ואת  בו  המפורטות  הביטוח  פוליסות  ת 

  מצאה.  טעונים הנוספים הה
   

   ולל הארכה).  עד תאריך פקיעת ערבות (כ פה, ללא זכות חזרה,תעמוד בתוקו הצעתנו ז .7
   

 פים משתתבכלל, ולגלותם לאחרים  ו/או לא להצעתנו    יאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרט .8
  נו זו בפרט. ת צעה אנשורז אחרים במכ
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ונספח .9 פרטיה  כל  על  הצעתנו,  לקיום  מצורכבטחון  בזאת  יה,  ערופת  בנקאית,     כה ערבות 

   רטים בהזמנה להציע הצעות.פקודתכם בהתאם לתנאים המפול
   

לידינו   .10 יוחזר  זה  ערבות  כתב  במכרז,  שנזכה  שנפקא לככל  בידיכם חר  פוליסות    יד  את 
  ם בהסכם הנכלל בהצעתנו זו. יכרנזם היראחה יות והמסמכים ערבוביטוח, הה

   
הערבו .11 את  נפקיד  ולא  ו/אובמידה  פולי  יות  אסואת  ו/או  הביטוח  האחרים ת  ת  , המסמכים 

(תרופות ית, כמוגדר בחוק החוזים  כהפרה יסוד יראה הדבר  ימים,    7ם תוך  הנזכרים בהסכ
הפ לפ,  1970  –  תשל"אחוזה)    ת רבשל  ביתרומבלי  תהיות  זכו  גוע    שותרהא  המועצה, 

ו  ים שנגרמעל הנזק  ט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראשת לחליכאז
  מו"מ. ו/או במהלך ה כם לה בשל הפרת ההס

   
מצ .12 תחאנו  מועד  כי  הבנו  כי  המשת הירים  כל  על  ההתקשרות,  מותנה  ילת  מכך,  מע 

  . לת עבודהוקבלת צו התח די המועצהכם על יסהבחתימת  ה
  
  
  
  

  בכבוד רב, 
  
  
  

_________                                           __________                    _______________        
  ציע  ותמת המחוחתימה                                                                 תאריך                     
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  ה  תימאישור זכויות ח -  2פס מס' וט
  
  

  וד  לכב

  מעלה עירון מועצה מקומית 
  
 

   מה אישור זכויות חתיהנדון: 
  
   
   

 ________ עו"ד/רו"ח  ___הנני,  כי  בזאת,  מאשר  ת.ז.    _____________________________ 

_________________  ,____ ת.ז.  החתום/ים  _____   ________ ____________________ 

ההצ שהוגשעל  עלעה  _________יד   ה  (לה__ ____ ___י  ההזמנה __  במסגרת  "המציע")  לן: 

תימתו/ם, והיא מחייבת את בחמוסמך/ים לחייב את המציע  ,    10/2022  מס'  מכרזללהציע הצעות  

    מכרז.ע לכל דבר ועניין בנוגע לציהמ

   
   
   

  בכבוד רב, 
   
   

 ___________________    
  

  עו"ד / רו"ח מת וחות  חתימה
     
  

  ________ ____ תאריך:
   
   
   

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  34ד עמו

 

  ערבות הצעה -ת ערבות בנקאי  -  3טופס מס' 
   

  
  לכבוד  

  ועדת מכרזים 
  ון מעלה עירמועצה מקומית 

   
  נ.  ג.א.

   
  ערבות בנקאית מס'__________  הנדון:

   
  

בקש פי  _______________ת  על  ע.מ.   / ח.פ  ן: (להל  __  ___________________ 
  25,000  ישתכם, עד לסכום  רד י  לפ  כום לם לכם כל סלשפיכם  בזאת כל"), אנו ערבים  המבקש"

מבקש ו של הדת לעמישר  בק  ")) (להלן: "סכום הערבות אלף שקלים חדשיםוחמש  עשרים  (  ש"ח
תחזוקה של ע עבודות  ו לביצהצעות הליך הזמנה בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת 

     .10/2022 מס' מכרז במסגרת   מעלה עירוןה מקומית ועצבמ ובות חרתאורת 

, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באופן מיידי  לשלם לכם   חייבים אנו מת  .1
דריש מתום    מיידי  פןבאו  ה,באותה  יאוחר  לא  מקרה  דר  7  ובכל  קבלת  ממועד  ישתכם  ימים 

  ת זה.   ובהכתובת המופיעה בראשית כתב ערבמשרדנו, לפי 

בזאת  .2 מובהר  ספק  הסר  ד למען  כי  מכו  רישתכם ,  יכול  ערבוב  כת   חלתשלום  זה  שתהיה  ת 
ח כוומים מלשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשל 

 רבות. בות זה לא יעלה על סכום העכתב ער

לנמק, להסביר,    חייבים   ויזה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תה  פי כתב ערבות התחייבותנו ל .3
  תשלום מאת המבקש. חילה את הש ת דרוו לאת דרישתכם אהוכיח  ס או ללפרט, לבס

  כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4

  .  31/3/2023ם יו ו עד לכתב ערבות זה יעמוד בתוקפ  .5

                                                                            

  

  בכבוד רב  
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  בורייםם צית גופיעסקאו תצהיר על פי חוק –  4מס' טופס 
   
   

  יבוריים  עסקאות גופים צ  חוקעפ"י  תצהיר 
   
   

____ הח"מ,  בעל  אני  _______ת.ז.  _________  שהל  _____,שמספרה  עליי אחר  כי  וזהרתי 
אעשה   לא  אם  וכי  האמת,  את  בכתב להצהיר  מצהיר  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן 

  הלן.  לד כ
   

  ").המציע(להלן " מ_ בע"________________ברת __יות בחאני משמש כמנהל/בעל מנ   .1
   

  ה העבוד  קיפי חו  את חובותיהם עלהשליטה בו מקיימים    הנני מצהיר בזאת כי המציע ובעלי  .2
  ; 1951  –  דה ומנוחה, תשי"אעות עבו ; חוק ש1959  -תש"ט  חוק שירות התעסוקה,    שלהלן:

,  נשים ; חוק עבודת  1950  –תשי"א  ; חוק חופשה שנתית,    1976  -ל"ו  שת חוק דמי מחלה,  
  –שי"ג  ; חוק עבודת נוער, ת1965  –; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  1954  –ד  " יתש

ח1953 החנ ;  תשי"ג  יכוק  לעבודה)1953  –ות,  (החזרה  חיילים משוחררים  חוק    –, תשי"א  ; 
יטוח חוק הב;  1963  –פיטורין, תשכ"ג  פיצויי    ק ; חו1958  –; חוק הגנת השכר, תשי"ח  1951

(נוסח  ה חוק הו1987  –; חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1995   -"ה  נ ש ת ב),  משוללאומי  דעה  ; 
 –האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב    ק להגברת חו;  2002  –דה), התשס"ב  אי עבולעובד (תנ 

וחוקי העבודה "  –ביחד להלן  ( כולם    2011 צווי ההרחב")  ם ים הקיבוציוההסכמי  ה כן על פי 
  ענף.  הרלבנטיים ל

   
הממצה  הנני .3 כי  השליעב  ו/אוציע  יר  שבבעלות  לי  אחרות  חברות  ו/או  במציע  בעלי  טה 

בשל  לא   3יטה  השל האחרוהורשעו  השנים  בעוש  פליבינות  מבין רה  יותר  או  אחת  לית 
  ודה דלעיל*  העבירות המנויות בחוקי העב

   
הפלי .4 ההרשעות  כל  של  מלא  פירוט  חיל להלן  על  העבוד ות  המוקי  של  דלעיל,  בה  עלי  ציע, 

המציהש של  וחליטה  בבע חא  ברות ע  ברות  במציע  השליטה  מבעלי  מי  השנים    3  –  לות 
  ונות: האחר

   
ה ו ניתנ החיקוק לפי  עה  תאריך ההרש

  רשעההה
  שם המורשעים  סעיפי האישום

        
        
        
        
        

                   
  ך) יועדים לכומות המקמ(* מחק את המיותר ופרט ב  
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מצהיר .5 המ  הנני  השלי  אוו/ציע  כי  בבעלי  חברו/ ו  מציעטה  בעלי  או  שבבעלות  אחרות  ת 
קנסות או יותר,    2  –לה  ב  יפה במשרד הכלכוהאכ  י מינהל ההסדרהלא נקנסו על יד   השליטה

 *:  נות לעיל בשלוש השנים האחרוהמנויות בחוקי העבודה דבגין העבירות 
 

של .6 מלא  פירוט  הקנסו  להלן  הוכל  אשר  ו/ת  המציע  על  בעלשתו  השליאו  חברוי  ו/או  ת טה 
יד שבבעלות    6רות  אח על  האחרונות  בשלוש השנים  השליטה  ההסדרה  מי מבעלי  מינהל  י 

  לה:*  יפה במשרד הכלכוהאכ
  

  םהנקנסישם   סכום הקנס  ן הקנסהחיקוק לפיו נית     הקנסריך את 
        
        
        
        
        

  
  ים לכך) ות המיועדט במקומרפ(* מחק את המיותר ו

  
מי ש  וראיש  מצ"ב .7 ההסד ל  ונהל  במהאכירה  הכלכלרשפה  והקנסות ד  ההרשעות   בדבר  ה 

  כאמור או העדרם. 

אישיצה .8 הינה  זו  ומהרתי  ובאחריותי,  לגת  הרובלי  מכך  מטעם  ע  כהצהרה  אף  תיראה  יא 
  למסור הצהרה זו.   המציע, אשר הסמיך אותי

  אמת.   -תצהירי ותוכן  ית אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימ .9

   
   

__________   ___  
  

  ר/ה חתימת המצהי
   

   
  שור  יא

   
___  ום ____________, מאשר/ת בזה כי ביי הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________נ א

בפייהת  עצמו/צב/ה  זיהה/תה  אשר   ________________ מר/גב'  שמספרה ניי  בת.ז.  ה 
ת וכי את האמהצהיר  ה כי עליו/ה ל/שהזהרתיו  , ולאחרישאי____________/המוכר/ת לי באופן  

נכונות תצהירו/ה הא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את  כן יהא/ת   התעש/יעשהאם לא  
  .  תם/ה עליו בפנייוח

   
___ _____________  

  עו"ד (חתימה +חותמת)  
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  בדבר היקף פעילות ר רו"ח  שואי -  5טופס מס' 
   

  לכבוד  

    םועדת המכרזי

  מעלה עירון  מקומיתמועצה 

   
  

    ותעילקף פבדבר הי רו"ח  אישור  ן:דוהנ 
   
   

  ן:  בדים לאשר כדלקמ"המציע"), אנו מתכ  של _______________________ (להלן:חשבון כרואי  
   

היה      2021  -ו  2020,  2019  ם אחת מן השני   ם לדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לכלתאבה
המצי של  הפעילות  שבה  ע מחזור  כול(  ש"ח  000500,2,לפחות  ל  יקף  מע"מלא  שנה    ,) ל  בכל 

  .  אמורכ
   

את המ הכספי    יכרותנו  אמצבו  למלא  יוכל  המציע  המציע,  התחייבויותיושל  הצעתו   חר  במסגרת 
   .10/2022 'מסי ומבז פמכרב

   
   
   

  בכבוד רב, 
   
   
   
   

 ____________ ____         ___________________         _______ _ _______  
  

  תאריך                             תמת חתימה וחו                                   "חרו                           
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  דבר ניסיון קודם המציע בתצהיר  –  6טופס מס' 
   
   

  קודםיסיון ע בדבר נהיר המציצ ת

   

__, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר ____________ז. _ת.ת  ל/בע________  _____,  "מהח  אני

לעונשי צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  בכתב  הקם  את  בזה  מצהיר/ה  בחוק,  בועים 

   כדלהלן:

   

כ .1 משמש  התפעאני  כללי/מנהל  ___________(למנהל  של  "המצול  ומוסעיהלן:  מך  ") 

שפורסם   10/2022 ס'מכרז מגרת המציע במס לש הצעתוחלק מתצהיר זה כ  ליתן מטעמה

   ").המכרז(להלן: " מעלה עירוןמועצה מקומית על ידי 

ניסיון  המציע   .2 אספקה  בתחום    ____________   שנים החל משנת_____  __ של __ בעל 

  .בהקמת שילוט דרכים ו/או  יעירונ  י שילוטשל מתקנוהתקנה 

(כן/לא)___ציע  מה .3 נתבחעם  מט  מוסמךם  מרורית  / וט  לישמתקין    ________  בי ירת 

 .נתיבי ישראל)חברת (חובה לצרף אישור בתוקף מטעם  ישראל

במהלך השנים   מוניציפליות רוני ברשויות  לוט עישישל    פרויקטים  3לפחות    השליםהמציע   .4

 .כל אחד   מע"מלל כו   500,000בהיקף של לפחות ם יקטי, פרו 2022עד  2016

    לן: שלהא המכרז, על פי הפירוט שונני מצהיר, כי המציע ביצע עבודות דומות לעבודות נ ה .5

ת  ורשה –פרטי המזמין  
  הוצב השילוטבה 

סוג  רבות ל הד מהות העבו    היקף העבודה בש"ח
  יות וט שהותקן וכן כמושילה

  ן השנים שנה / בי

ש  אי םש
  שרק

  פוןלט
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עבודה  לצרףחובה   התקשרות ו/או    החתומ  עבודה הזמנת    לכל  עם      חתום   הסכם  יחד 

השיר  ים טהמפר  רטסת כ שניתןאת  העבודה    ות  מוהיקף  בוזאת  הוצבו גורם  בה  רשות 
  ציע.   ירות מהמשהלצרף מכתב כאמור ממי שקיבל  את  בהחוהשלטים 

   
  

  מת. אהירי צת כן ותוחתימתי מי, זו  שזהו אני מצהיר/ה כי  .6
  

   
 _____________            _______________  

  
  תאריך                      ה /ירחתימת המצה                           

   
  
  
  ור  איש
   

י מר/גב' צב/ה בפני____ התיי_מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום __  _ ד ______אני הח"מ, עו"

אש__ _____ עצמו/זיהה/ת   ר _  בה  _  .ת.זה  ולאחר  _______/המוכר/_מס'  אישי,  באופן  לי  ת 

וי/ה לעונשים  א/תהא צפשה כן יהתעה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/שהזהרתיו/

  ה וחתם/ה עליו בפניי. /ורנות תצהיבחוק, אישר/ה את נכוהקבועים 

  

  

 ________  ________                      ________ ________ ____  

  תאריך             מת) ת ה +חומ(חתיעו"ד 
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  הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"  –  7טופס מס' 
  

   
     י תיווך"דמהצהרה בדבר אי תשלום "

  
ולאי .1 לחובות  הדיןמכו  סורים החלים עלינובנוסף  לרבו ח  הת  ,  העונשין,  ,  1977  –תשל"ז  חוק 

_______ ח"ה  אנו מ_________________________מ  ת זאב  ומצהירים בים  תחיי__ 
   :לקמןכד 

   
  לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או      1.1

שה ו/או  מעו/או    החלטה  ישרין ו/או בעקיפין עלטרה להשפיע במל ערך במל דבר בעכ
ו/אברד  ל הרשות או בעל תפקימחדל ש ו/אהו עובד  שות  ו/ו מי מטעמרשות   לאו כה 

  ממנו.   הזמנה הנובעים /קשרות ו/או כל הסכם ת ך ההלישר לאחר, בקרם גו

ד  רשות ו/או עובתפקיד ב  , עם בעליןלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפ  1.2 
מטעמה מי  ו/או  גורו/או    הרשות  לקבם  כל  מנת  על  הקאחר  חסוי/סודי  מידע  ר  שול 

    נו.ממ ם ובעי ה הנ הסכם/הזמנ או לכל /ותקשרות להליך ה

ל  1.3  פעול או/שדל  לא  לשתף  ו/או ו  במועצה  תפקיד  בעל  עם  בעקיפין,  ו/או  במישרין  ה, 
ו מטעמה  מי  ו/או  המועצה  גורא/עובד  כל  במו  אחר  מחים  לקבוע  בצורה טרה  רים 

   ת.תחרותיאו לא מלאכותית ו/

 ת שלקשרוההת   גרת הליכילעיל במס  לעיל    1.3עד    1.1  קלא פעלנו בניגוד לאמור בס"    1.4 
  מהם.  הזמנה שנובעים /הסכם  לכאו  ו/  הרשות 

 מרתשות שונו כי הרל   לעיל, ידוע  1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף      . 2
שרות לגביו קיים פנו בהליך ההתקשת , לא להבלעדיקול דעתה  כות, עפ"י שי לעצמה את הז

ו/או    )ות"קשרההת   : "הליךזה  עיףסר (ב ך אח ו בכל הלימור, ו/אאפעולה כנעשתה הי  כ  חשד 
ה את  לקבל  ההלא  בהליך  בהליך צעתנו  זכייתנו  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  תקשרות 

  רות. ההתקש ההזמנה הנובעים מהליך/שהוא את ההסכם בכל זמן או לבטל ו/ההתקשרות 

ע  .  3  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  נביא  קבלדי וב אנו  משנהנו,  נצ  ני  סושלנו,  ומכנינ יגינו,  ו   עמנ מט  יו 
  קשרות של המועצה ו/או הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. ך שהיא בהליך הת רל ד בכ רבים המעו

  :  ום ולראיה באתי/באנו על החת    

   
  __  ____________________ שם:

  ___  ______חתימה: __________

  (חברה): _____________ מת חות 
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  חירהצעת מ –  8 טופס מס'
  

  לכבוד  
  מכרזיםת ה ועד
  ון מעלה עירת מקומיצה מוע

  
  

       2022/10  מכרז מס' -הצעת מחיר   :הנדון
   
   

  ____.   __בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, להלן הצעה מטעם: ______
   

     ____.מספר זיהוי: ___________ 
   

לאספקה   .1 רחובות  שלוהתקנה  הצעתי  בתים   שלטי שמות  מית ועצה מקומב  ושלטי מספרי 

עירון  הינהי  מכטים במסם המפוראיהתנ פי  וזאת על    מעלה    הצעת   במסמך   כמפורט  המכרז 

זה   ונספחיהם וזאת  מחיר  החוזה  המכרז  להוראות  בהתאם  ההתקשרות  תקופת  כל   למשך 

  . )" רה התמו: "(להלן

  .+ 45בתנאי שוטף בפועל וע ביצ ה לועצחר אישור המל תשלום יהיה לאמוסכם עליי כי כ .2

למציע  ד י .3 יתעדכי  וע  לא  התמורה  לרשהו  מקרה   בכלכן  תשלום  בא  עבות  מדגין  ו/או  ליית  ד 

 בגין מחירי חומרים וכיו"ב.   עלייה

כי   .4 לי  במשך  ידוע  בתוקף  יהיו  המוצעים  קמומ  שנה המחירים  העבודה  הזמ בלת  עד  נת 

לת  מחירים רק החל מתחילמדד ההצמדה  ין  בג  ירים המוצעים תשולם תוספת מחל  .ראשונהה

  ית. הרביעשנה ה

"ל ים הנ למסמכ  , בהתאם לפועל  אוציא  שאזכה   ככלר,  מחית ההצעמסגרת  אני מתחייב כי ב .5

את וחכם,  לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת וכדי הנחת דעתו של בא כ  -כולם ביחד  

      יך.נ"ל וכפוף לכל שאר תנאי ההלבהליך הדות המתוארות והעב

 .שיהחופוני הבנה ומרצ יתנה מתוךזו נ  הצעתי .6

 ועוד.   םריומריט, החפריט ופל ל כדות שימה את י מצרף להצעתי נ א -
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  :יכן שיש סימון)יש למלא רק הצעתי (להלן ה .7

לא     -אומדן   פריט 

  "מ כולל מע 

  , – יחידה ל מוצע מחיר

  מ  מע"לל וכלא 

א'  -  בשלט שם רחו  .א + שלט עמוד     -  חד כנף  –  1אב טיפוס 

שם   -דו  ת מתכ עם  בערחו  צדדי  לובתעת רבית  ב  ת עברייק 

  + התקנה בשטח  ולליטנית 

2,050    

רחוב   . ב כנף ד  –  2א'אב טיפוס    -   שלט שם    2+  ד   עמו  -   90  ו 

דושלטי   ובתעתיק   צדדיים   -מתכת  בערבית  רחוב  שם  עם 

  ח קנה בשטלעברית ולליטנית + הת 

2,620    

  2+    עמוד    -  180  ו כנףד  –  3פוס א'ב טיא  -   שלט שם רחוב  .ג

דו מתכת  ובתעתיק בערבחוב  ר  שם   עם   צדדיים   -שלטי  ית 

  טנית + התקנה בשטח לעברית וללי

2,620    

רחוב  . ד  שם  ט  -  שלט  אופיאב  כנףלת  –  4'ס  +    -  ת    3עמוד  

דוטי  של ובתעתיק   שם   עם   צדדיים   -מתכת  בערבית  רחוב 

  נית + התקנה בשטח ת ולליט לעברי

3,200    

    550  (ללא עמוד)  שלט שם רחוב    .ה

    55  בשטחה כולל התקנשלט מספר בית    .ו

    נת הצעות המחיר) (המחיר שיילקח לבחי  ום כל המחירים המוצעיםיכס כסה"

  

ל והכ  ונותבכמויות שאו חלקם    ם כולםהפריטילהזמין את  תהיה רשאית    הרשות ידוע לי כי   .8
ל השיבהתאם  ותכמפת  יד לוט  על  שתאושר  העבודה  ושת נית  הרשות  להזמנת  י  צורף 
 .תקציבהות גבלכפוף למהעבודה וב

לי .9 הרש  ידוע  רשאית  הת   ות כי  ליה  זו  התקשרות  במסגרת  ההזמנה  את  מספר  לפצל 
ובהזמנות   דעתה  שיקול  פי  על  ובזאת  התקציב  למגבלות  לככפוף  הפיתוח   ת תכניו פוף 

 ות וכד'. ה של כבישים חדשים ומדרכח וסלילאו פיתובנייה של שכונות חדשות ו/ה/ו

תהיה  ד י .10 הרשות  כי  לי  לוע  חלקין  הזמרשאית  ה   רק  ובכממתקני  מופחמוישילוט    ותתות 
 מהנדרש לשילוט מלא של כל הרשות.
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 . זו עתיהצעתי בצהמחירים שה סך כלתבחן דוע לי כי בבחינת הצעות המחיר, י .11

  

  

  מו לב: יש

  . תיקונים בטיפקסבצע  אין ל היא.רה שן לתקן את הצעת המחיר בכל צויא

  תוקנת תיפסל מעה שתהיה צ ה 

  

 

  

  ____ _________ _________ ___שם המציע ____

  _________________________ חותמת  +מה חתי

  _______________תאריך __ 
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  לא בשלב הגשת ההצעהך למן צורוח איביט נספחאת     יטוחיםאישור על קיום ב –  9ופס מס' ט

  " :ין הגדרות נספח ביטוח זהני לע

  __________________  - "וטח"המב

  ן עירומעלה מית מועצה מקו – מבקש האישור""

עבודות    -"  ותים השיר"  של  ביצוע  והתקנה  הצבה  רחובות הקמה,  שמות  מקומית    שלטי  במועצה 

  . עירוןמעל 

לגרוע   .1 ע  ומהתחייבויות שלת  מאחריומבלי  עלפי    -להמבוטח  ו/או  זה  על  פ  -הסכם  דין,  כל  י 
חהמבוט אצל  ולקיים,  לערוך  תקח  כל  במשך  בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  ן מת   ופת ברת 

והשיר א ניילע ותים,  ביטוח  כחריות  ן  הפחות  מקצועית  ולכל  דין  לפי  אחריות  לו  קיימת  עוד  ל 
וחים  ת הביטהסכם זה אהשירותים נשוא    תןקופת מלאחר תום ת   שנים   7לתקופה נוספת של  

  ביטוחי המבוטח") להלן: (להלן: " 8ף המפורטים בסעי

ה  מוסכם  שכיריכי  עובדים  מעסיק  אינו  והמבוטח  היה  שוא  ם  לערורשאי  חבות ביטך  לא  וח 
בסעיף  עמ כמפורט  אי   2.8בידים  על  בכתב  הצהרה  האישור  למבקש  שהעביר  ובלבד  להלן 

  . עובדים העסקת 
 

ימים לפני   7אישור  ח להמציא לידי מבקש ה מבוטשור, על המצד מבקש האי  רישה כל ד א  לל .2
ת  לתחיל   דים מק  ו ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאיעד תחילת השירותים אמו

חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח  ביטוח,  קיום    ים, אישוררות שימתן ה
האישור מבקש  הביטוח,  ההון,    על  "א  6-1-2019כון  וחיסביטוח  שוק  ביטוחי   ישור(להלן: 

 . ")המבוטח

ל המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את  אוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, עי לא
פת, וכך למשך כל תקופת לתקופה נוס הארכת תוקפו יןבוטח בגביטוחי המ וראיש

 לעיל.  1ורט בסעיף ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפ

המ  בכל שמבטח  יודיפעם  למבוטח  מביע  מי  כי  האישור  להיבקש  עומד  המבוטח  ות  טוחי 
א  צידש ולהמטוח מחהביתו  על המבוטח לערוך את או ,ול בו שינוי לרעהמבוטל או עומד לח

  .יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח 30 ת ביטוח חדש,אישור עריכ

אי  כי  אישו  מובהר  קהמצאת  על  המבוטחיום  ר  או  ביטוחי  סעיף  בהת   במועד  להוראות  אם 
מהתחייביטו תגרע  לא  זה,  פי  ח  על  המבוטח  כל  בויות  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם 

אם  יו  יות התחייבו מהגם  בשל  לעשות  האפשרות    וטחמבתמנע  בדרישות  כן  עמידתו  אי 
כ מלעלות  מנוע  יהיה  המבוטח  כי  מוסכם  לעיל.  ו/אוכמפורט  טענה  מבקש כלפ  דרישה  ל  י 

כלפ  האישור הבו/או  האישורי  מבקש  מטעם  ל  אים  יתאפשר  שלא  כך  השירותים עקב  ו 
  ש. נדרשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כלהתחיל ב

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ביטוחי המבוטח,    כל תנאי  ם את יילקבוטח  על המ .3
ימם לקי  ות המבוטחקופת התחייבויכל ת במשך    יהיו בתוקף  לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח
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בהשתתפויות  בבי  ולשאת  הנקובות  מתחהעצמיות  כן  המבוטח.  להודיע טוחי  המבוטח  ייב 
כ על  מיד  האישור  אלמבקש  העלוירול  להוות ע  ו   ילהע  ל  פלתביעה  עם לשתף  מבקש   עולה 

הגישה קש האישור לידי מב-האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 . חיםלמבט

, ועל המבוטח מבוטח שיומצא כאמור לעיללבדוק את אישור ביטוחי ה  ת שור רשאימבקש האי .4
להתאילבצ מנת  על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  כל  המבוחייבוילהת מו  ע  בנספח כא  טחות   מור 

ין  ה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגז  ביטוח
ישור בדבר להוות א  ויים כדיאו בשינ בדיקתם ו/ו/או באי  בבדיקתם    אלה ו/או חים  טוביעריכת  

ל  המבוטח  ביטוחי  עהתאמת  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  ממוסכם  ר  האישו  בקשל 
את אח ש האישמטעם מבק  מי   עלו/או   לצמצם  ו/או  עלור  ו/או  -ריות המבוטח  זה  הסכם  פי 

 פי דין  -על

,  ביטוח זהבסעיף  בין האמורהמבוטח ל ור ביטוחימור באישן האביה ל אי התאמבכל מקרה ש 
  .על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זהוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על המב

זוי הביטוחכיסה  כי היקףבזאת,  כם  מוס .5 ובכלל  גבולות האחריות כאמור בסעיף י  את קביעת 
המבוטח   פוטרת את   ח, שאינהמבוטה  עלת המוטלת  ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערי

החבומ על  מלוא  זפ-ת  הסכם  עי  ו/או  טענ   - לה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  דרישה פי  ו/או  ה 
כלפי ו/או  האישור  מבקש  ממה  מי  כלפי  מבקבאים  ההאיש  טעם  בכל  לשור  גבולות קשור 

ל ע  טוח שהוצארים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביהאחריות האמו
  .המבוטחידי 

ך ביטוחים ביטוחי המבוטח ו/או לערו קיים צורך להרחיב את היקף ת המבוטחככל שלדע
ו המשלים  ו/אף וח הנוסת הביטח אבוטם ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המנוספי

רש  ידו, ייכלל סעיף מפו-ל חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלע כאמור,
עם מבקש פי מי מטו/או כלש האישור כלפי מבק טח לתחלוףזכות המבעל  ורית בדבר ו

-על ערךשיי נוסף ו/או משלים בזדון. בכל ביטוח חבות  למעט כלפי אדם שגרם לנזק ,האישור
 .האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת  וטח לכלול את מבקששם המב יורחבח בוטי המיד 

ש מטעם מבק  אים האישור ואת הב  ת מבקשמטעמו, אים  המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבא .6
לאבד   האישור, שנע  און  מאחריות  כלשהו  לרכוש  להיגרם  עלול  אשר  שימוש  לנזק  בו  שה 

לגרוע   ומבלי  לשירותים   האמוליומכלבקשר  לרבות  וכל    כלית  ר,  עברכב  וכן  כלי  אחר,  ודה 
  מור לאהפטור כא לם  ים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אומאחריות לנזק
  בזדון. גרם לנזק  ם שיחול לטובת אד 

עם  .7 המבוטח  במסגר  התקשרות  משנה  השירותיקבלני  עם  בקשר  ו/או  המבוטח ת  על  ם, 
למען הסר ספק מובהר   ם.ג פעילות וסו   קף הייחס ללמים בהו  חים לדרוש כי יערכו על ידם ביטו

לשירו ביחס  האישור  מבקש  כלפי  באחריות  נושא  המבוטח  כי  אםתים בזאת,  בין   בוצעו  , 
באחריות לשפות ו/או לפצות א  ישטעמו. המבוטח  ני משנה מ מצעות קבלבא  באמצעותו ו/או

האיש מבקש  השאת  בשל  שייגרם  נזק  ו/או  אובדן  כל  בגין  עלשבוצע  תים ירוור  ן קבלי  יד -ו 
סה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה אובדן ו/או נזק כאמור מכו  בין אם המשנה,  

  או. ן אם לבוטח וביהמ מטעם 
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בהוראות   כאין  זה  המבוטדי  סעיף  מהתחייבות  מלגרוע  על  להטיל  כדי  ו/או  האישור  ח  בקש 
ם, לרבות טחיבו בלתי מ  לנזקים לא  ן מ כלשהי. מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופאחריות  

חת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא  שהם מת נזקים  
בו לרבות  ב  יים שהמבוטח יחוו/או תשלו ן כל נזק  בגיי מבקש האישור  בשיפו  צוי ו/אובפיחייב  

ד עם מי  זה  קים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם תשלום השתתפות עצמית, בגין נז
  ה בכתב. שונ רארישתו הד 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
מתכונות  ב  ים ור קיום ביטוחהמצאת אישאות בדבר  הורולו על הצדדים  אם יח  ח זה, אףיטוב

ור,  האמור ל הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאתמציתית בהתאם להוראות המפקח ע
כי  מו זה הינם  יטוח האישורי הבסח  נוסכם  ביטוח  ואינם מהווים  מצ"ב לנספח  דוגמה בלבד 

תאם יטוחים בהלעריכת ב  וטחהחוזיות של המבבויות  ה בהתחייגיענוסח מחייב ולא מהווים פ
בו יחול שינוי בהוראות המפקח    בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה  ות ראלאמור בהו

הביטוח   ריההאישור  מבקש    ור,כאמעל  להחליא  ד שאי  את  הביטוח ף  אישורי  נוסח  וגמת 
להת ה בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  הבחיימצ"ב  שבויות  המבוטח יטוח  ל 

  ר.ח זה כאמונספח ביטוט בכמפור

  

  טח: ביטוחי המבו . 8

    - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   8.1

דין בשל פג-המבטח את חבות המבוטח על   נזקו/  יעהפי  ויגרלההעלול    או  לגופו  או  / ם 
 יחול רכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים. סייג אחריות מקצועית לא  ל

נזקי  בגי לן  ספק,  גוף.  הסר  מבקהאישור,    מבקשמען  ורכעובדי  האישור  ש מבק וש  ש 
יטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי. הב

נערך בנפצולבת  ף אחריות  סעיל  , בכפוףפוליסהף בנוס כאילו  נחשב הביטוח  פי  רד על 
  עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  . פת הביטוחלתקוירוע ובמצטבר  לא 2,000,000ת: חריוגבול א

    -ידים ביטוח אחריות מעב   8.2

על המבוטח  חבות  את  פקוד -המבטח  הפי  חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  הנזיקין  אחריות ת 
פלמוצ פ  1980  -  ש"ם גומים הת רים  ו/או  ,בשל  גופנית  להיגרם למי גיעה  העלולה  מחלה 

  ם.  רותימעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השי

מבקשיורחב  הביטוח   את  ו/או  האי  לשפות  מטעשור  ויקבעהבאים  היה  קרות  ניילע  מו  ן 
  עובדי ן כלפי מי מי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהתאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כ

  המבוטח. 

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   לתובע,  20,000,000יות: אחר ולגב

  

    -ת ביטוח אחריות מקצועי  8.3
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לך  מהב  תוגש לראשונהו דרישה שתביעה ו/אבשל  פי דין  -טח עלת המבואת חבו  בטחמה
ו/ מעשה  עקב  טעות  בגין  הביטוח,  ו/או  תקופת  המבוטח  מצד  מקצועי  מחדל  מי  או 

  ו. מטעמ מהפועלים 

  תחילת מתן השירותים.   רע אשר לא מאוחר ממועד למפלול מועד יכהביטוח 

עקב   עליולהיות מוט לת  עלולה  חריות ששל אמבקש האישור בהביטוח יורחב לשפות את  
פוף לסעיף יו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו, בכבד עול של המבוטח  ו/או מחד   מעשה

  חידי המבוטח.ור כל אחד מיעבנערך בנפרד אילו שב הביטוח כאחריות צולבת על פי נח

יושר או מעילה באמון אי  יכלול כל הגבלה בדבר  , אבדן  בוטחמצד עובדי המ   הביטוח לא 
דיבה  מסמכים  הוצאת  הרע  ו/או ,  ולשון  השמצה  מסמכות ,  עיכוב ,  חריגה  או  השהייה 

הליכים גנה בבר הוצאות הספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בד בעקבות מקרה ביטוח, נזק כ 
  ם. יי פליל

על   חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך  6גילוי של    לול תקופת הביטוח יכ
  אול  במידה והביטו עיף זה, ומתחייב מסיל כניק כיסוי מקבפי המעטוח חלוח בי ידי המבוט

  או מרמה של המבוטח. השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום 

  תקופת הביטוח ל רוע ובמצטבר לאי 2,000,000 גבול אחריות:

  

  ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: . 9

לכל    9.1 קודמים  עלהנם  הנערך  מבק-ביטוח  האידי  ו/ש  הבאישור  וכי  או  מטעמו   מבטחים 
מ כהמבוטח  על  ו/או  וותר  טענה  והבאיםשה  דריל  האישור  מבקש  ביטוחי  שיתוף   בדבר 

  מטעמו. 

יום   30יכנס לתוקף אלא  המבוטח, לא יי  ל מי מביטוחטול שאישור או בישינוי לרעת מבקש ה   9.2
  . יטולישור בדבר השינוי או הבר משלוח הודעה של המבטח למבקש האלאח

בתום לב על ידי   יטוחים נאי הבי עמידה בת הם ו/או אוהתנאותי  המבוטחנאי ביטוחי  הפרת ת    9.3
על פי   וייצוי או שיפבלת פש האישור לקיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקהמבוטח ו/או עובד 

  חים כאמור.הביטו

טוח קיים ביאשר שהי את אחריות המבטח, כהיה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כל   9.4
אמצעי מיגון ו/או ביטוח   ו/או סוי  מוקדמים לכי  בות תנאים ה אחרת לרסיב  ר ו/או בשל כלאח

ישור ו/או  האכלפי מבקש    יופעלסעיף זה לא  ידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שחסר ו/או מ
  אים טעמה. הב

אחריות מקצועית    9.5 ביטוח  (למעט  הכיסוי  ביט מההיקף  יפחת מתנאי  לא  חריג  .  2013  דורה) 
טח ר כדי לגרוע מזכויות המבם אין בביטול הסעיף כאמו, אוליבוטל  ים)ם קישלנות רבתי (אר

  ,  1981-  וטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"אוחובות מב

הבאים מטעם מבקש האישור,    וף כלפי מבקש האישור וכלפיעל זכות התחלר  המבטח מוות     9.6
  זדון.  זק בי אדם שגרם לנ ול כלפר לא יחכאמו וויתור על זכות התחלוף אולם ה



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  48ד עמו

 

פויות העצמיות בהשתת את בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה  על המבוטח מוטלת האחריות לש   9.7
  החלות על פיהן.  

  

  פרה יסודית.ח זה תהווה ה טוראות נספח בה מהוהפרה של איז .10
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  ערבות ביצוע   – 10 טופס מס'
  

  
  
  

  _ _____________שם הבנק:  ____  _  _________________לכבוד: _
   _ ____________ף הבנק: _____סני

  _ ____: ______ניףמס' טלפון של הס
  ____ _____: _מס' הפקס של הסניף

  
  

        ___________פר מסבנקאית בות ערן: הנדו
  
  

מרחוב  .1  ____________ זיהוי  מס'  [המציע]   _________________ בקשת     לפי 
")  הנערב(להלן: "ל מיקוד]  מלאה כול  __________ [כתובת _____________________
באנו   באופערבים  כלפיכם  לן  זה  חוזר  סכבלתי  כל  לסךסילוק  עד      ___ _____  ום 

חדשקלי__________( "הלן(ל  שים)ם  הערבות :  בקשר  סכום  הנערב  מאת  שתדרשו   ("
 למכרז מס' _________ או להסכם שנכרת מכוחו.   

הערבו .2 יהיה  סכום  ל ת  הבצמוד  תשומות  למגורים,מדד  שהוא  נייה  מפעם    כפי  מתפרסם 
  להלן:") בתנאי הצמדה שהמדדהלן: "טטיסטיקה (להלשכה המרכזית לסידי  2 לפעם על

הי"  בתאריך  זו  ות  ערביין  לענ   "סודיהמדד  שהתפרסם   __________ חודש  מדד  יהא 
  ________ בשיעור __________ נקודות.  

דרישתכם עפ"י לקבלת    דם רון שפורסם קויהא המדד האח   בות זוניין ער" לעד החדשהמד"
  ו.  ערבות ז

   חשב כדלקמן:ערבות זו י י הצמדה לענייןרשהפ .3

ייסודדד המת המחדש עלה לעומדד האם יתברר כי ה רשי הצמדה בסכום השווה הפ  היוי 
  י.   במדד היסודלמכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק 

ד ם את הסכום הנקוב בדרישתכם עי נשלם לכה נמוך מהמדד היסוד החדש יהימדד  ה  אם 
  הצמדה.  לא כל הפרשילסכום הערבות ל

הראשו .4 דרישתכם  בכלפי  יאוח נה  לא  מחמתב,  מ  )5( ישה  ר  דירשתכםמועימים  קבלת    ד 
 וב בדרישה, בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנק

ה, מבלי שתהיו חייבים לנמק פרשי הצמד רבות בתוספת הה על סכום העובלבד שלא יעל
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 לחיוב לנערב בקשר עמוד ם טענת הגנה כלשהי שיכולה ללטעון כלפיכאת דרישתכם ומבלי 
 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב.  או לדרוש יכם כלפ

ע .5 כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  יכמובהר  זה  וכי  רבות  לשיעורין,  שתהיה  ול 
בות כם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב עראם לדרישת התשלום יתבצע בהת 

 עלה על סכום הערבות.  זה לא י

דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על   ל ידנו עלשה ע, יעלעיל  3מור בסעיף  ום כאהתשל .6
על ידנו לפקודתכם    מחאה עשויהים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות הפי הפרט

 עדי. על פי שיקול דעתכם הבל 

(כוללערב .7  __________ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  ולאחות  בלבד  תהיה )  זה  תאריך  ר 
ומבוט  אבטלה  הוארכלת,  אם  על  לא  כל ידכם ה  צריכה להתקבל   דרישה על  .  זו  ערבות  פי 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.   אצלנו בכתב ולא

 או להסבה.  נת להעברה זו אינה ניתערבות  .8

  

  כבוד רב,  ב

    ____ בע"מבנק ___________

  

ה" של  אישית  חותמת   + בחתימה  חייב  זה  _________ טופס  ________________  ה 
  ניף. וחותמת הס
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  שבון בנק          פרטי ח - 11' ס מסטופ

 תאריך:___________ 

    לכבוד 

  ועדת מכרזים 

  מעלה עירון מית מועצה מקו

   
  טי חשבון בנק פר הנדון:

   

    )"הספק("  __________________________________ שם החברה / שותפות / עסק: ____

___למשלוח    כתובת  רח'  תשלום:  ביצוע  על  עי_____מס'  _____________הודעה  ר  _ 
    ____ מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________ _______ 

  ________  __________מספר תאגיד : _____________

____פרטי   הבנק  שם  תשלומים:  להעברת  _______________  ___ הבנק  סניף  מס'   _____
  ______  ___________________ מס' חשבון __________כתובת הבנק _

מת הנ  בחייב נו  שבמידים  הבנקאיזה,  ההעברה  באמצעות  בחשבוננו  כספים  בטעות  שיופקדו  ת, ה 
  א שהות. נחזירם לגזברות המועצה  לל 

 _______________ __         ___________________  

  חתימה + חותמת         שם                  

   

  ו"ח עו"ד / ראישור 

 ________ רו"ח   / עו"ד  _____אני  מ.ר.  ______מרח  ___________    '  ________________
מו חתימת  היא  לעיל  החתימה  כי  ____________מאשר/ת,  מטעם  החתימה    הקבלן") _("רשי 

  את הקבלן.  וחתימתם מחייבת 

  _______________________          _________________  

  תאריך          חותמת   חתימה +            

   



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  54ד עמו

 

  אישור הבנק

  נק של הלקוח הנ"ל. חשבון הב פרטייל כים לערים את הפרטאשהננו מ

   

  ___________                ___ ________________                  ___________________    

    תמת הבנקחו                                    הבנק מת חתי                 תאריך         
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  עובדים  ויותם זכקיו רבדב הצהרה  – 21ופס מס' ט

המפורטינ  החיקוקים  פי  על  העובדים  זכויות  קיום  תצהיר  ששר וסח  לחוק  השנייה  בתוספת  ם 
ל פי צווי ההרחבה  וע  בית הדין לעבודה, התשכ״ט  -1969על    והתעסוקה ממונה  שייה המסחר התע

ה  -1995 הביטוח  חוק  [נ ביצועם,  הלאומי  וההסכמים  הרלוקיוסח משולב], התשנ״ה  ם  ונטיי בוציים 
  . שוא המכרזהעבודות נ ופי לא

_____________ל _____________ת.ז.  את  אני הח״מ  לומר  עלי  כי  וכי אחר שהוזהרתי  האמת 
לעונשי א צפוי  מצהיה  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים   כ/הירם  המכהן  הנני  כדלקמן:  בזה    - ה 

ת ______________ עושה  פומב_  מכרז  ממסמכי  כחלק  זה  _______י  צהיר  מתן ____למס' 
  ____________________כמורשה מטעם המציע במכרז.   תי    ___ שירו

הככל ש כהצעה  תיבחר  ידי המזמין    זוכה במכרזהצעתו של המציע  הסכם על  הצדדים  בין  וייחתם 
מ (לרבותחיהתקשרות,  ההתקשרות  הסכם  תקופת  במהלך  כי  המציע  תקויב  כל  התקשרות ת  פת 

כלפי יקיים  מטעה  מוארכת)  את מועסקים  בהאמ  מו  הקור  לאופי  הסכמים  הרלבנטיים  יבוציים 
ואת ה  בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ״י  העבודות נשוא המכרז, את האמור  החוקים   אמור בכלחוק 

מנוחה, ; חוק שעות עבודה ו1959  -ירות התעסוקה, תש"ט  ק שחו"חוקי העבודה"):    –הבאים (להלן  
ת 1951  –שי"א  ת  מחלה,  דמי  חוק  שנ חופשחוק    ;  1976  -"ו  של;   תשי"ה  חוק  1950  –א  תית,   ;

ת נוער, ; חוק עבוד 1965  –לעובד ולעובדת, תשכ"ו    ; חוק שכר שווה1954  –עבודת נשים, תשי"ד  
 –ק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א  חו  ;1953  –; חוק החניכות, תשי"ג  1953  –תשי"ג  

הביטוח הלאומי ; חוק  1963  –  שכ"גין, ת יצויי פיטורפ  ; חוק 1958  –הגנת השכר, תשי"ח    ; חוק 1951
תשנ"ה   משולב),  מ1995   -(נוסח  שכר  חוק  תשמ"ז  ;  הו1987  –ינימום,  חוק  לעובד  ;  (תנאי  דעה 

; צו הרחבה    2011  –יני העבודה, תשע"ב  ל ד ; חוק להגברת האכיפה ש2002  –תשס"ב  עבודה), ה
 .  1957 –ים, התשי"ז צימקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבופנסיוני לביטוח 

  . כן תצהירי אמת חתימתי ותושמי, זו  זהו 

  ________________  

  המצהיר  שם וחתימת 

  אישור   

ד  עורך  _________מ ין________אני,  ב_מ.ר  הופיע  ביום_________,  כי  בזה  מר/גב׳   פניאשר 
כי   יושמספרה_________, לאחר שהזהרת   ודת זהות _________אשר זיהה את עצמו בפניי בתע

לו את עליו  וכהאמ  מר  צפת  יהיה  נכונוי  את  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  ת וי 
  הצהרתו וחתם עליה בפני. 

              __ ___  __________                         _____________           

  מתוחות  חתימה - ד   עו"                             תאריך                                         
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  ד עניינים וקרבה משפחתית הצהרה בדבר ניגו – 13' מסטופס 

   

  הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה 

  נושאי המשרה של המציע]   יות, הדירקטורים ויתראחד מבעלי המנ ם על ההצהרה כל [יש להחתי

   

ה ת.זאני   ______________ שכת ח"מ,   ,_____________  .__ היא    ___________ ובתי 
  כדלקמן:  ת בזאת ר/ר/ה ומאשמצהי

ח.פ./ת.ז.    הצהרה .1  ______________ המציע  של  הצעתו  הגשת  במסגרת  ניתנת  זו 
"המ__________ ___ (להלן:  אשעני  10/2022ס'  ממכרז  לציע")  ____  והתקנה ינו  ספקה 

  . ")המכרזיים (להלן: "שילוט עירונ של מתקני

הצהרה   נכונות האמור ב  אזי אי  ים,ד עניינ לניגו  דין בנוגע  מכל הוראות   דוע לי כי מבלי לגרועי .2
ההצעה,   לפסילת  ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  תהווה  שהמציוזו,  יזכה  ככל  ע 

א נכונות האמורבמכרז,  ה  י  יהווה  זו,  יסודית של ההסכם שייכרת עם המבהצהרה  ציע פרה 
על ההסכם  מי  ולביטול  המציע,  עם  שייכרת  לדי  שתהיה  זכבלי  כל  תבימציע  כלפיות    עה 

  ו/או מי מטעמה.    מעלה עירוןמית עצה מקומו

או עובד    מעלה עירוןומית  ד מועצה מקהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעוב  .3
  . עירוני   תאגיד 

יריות [נוסח חדש],  (א) לפקודת הע  174  ני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף הרי    3.1
  ן:   כדלקמקובע  אשר

במישרין או בעקיפין,  או מעונין,  צה לא יהיה נוגעעובד של מויד או עפק(א) . 174
ה שנעשה עם סוכנו, בשום חוזשותפו או    וזוגו א-על ידי עצמו או על ידי בן

  בוצעת למענה. רייה ובשום עבודה המהעי

  : הסעיף הרלבנטי]  לסמן ולהשלים את  נא[הריני להצהיר כי     3.2

זוגי  כי ובאנו  3.2.1 או בתאגיד    מעלה עירוןמית  ובמועצה מקעובדים  איננו  ן/בת 
  .  מעלה עירוןעירוני השייך למועצה מקומית 

  או :         

  : הסעיף הרלבנטי] מן ולהשלים את נא לסהצהיר כי [הריני ל     3.3 
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לאדם       3.3.1  משפחה  קרבת  לי  אין  ידיעתי,  עובד  למיטב  מקומית שהוא  מועצה 
  . מעלה עירון

סב או סבתא), בן הורה (  הורה של  זוג, הורה,בן      -  ""קרובה זו:  הצהרלעניין  
ח או  (חם  הזוג  בן  של  הורה  אחות,  או  אח  בת,  דודה,מה),  או  אחיין,   דוד, 

ח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), או אחות (גיס/ה), א  , בן זוג של אחאחיינית 
  ה; בן דוד/ה, בת דוד/

הר     3.4  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  כיני  מבלי  למיטלאשר  ידיעת י  שיב  ההסכם  בין י   יכרת 
מקומית    המציע   מועצה  לבין  במכרז)  יזכה  עירון(אם  ניגמעלה  יוצר  לא  עני,  ינים וד 
בין    כלשהו ו/או  עובביני  לבין  מקומית  המציע  מועצה  כי    עירון  מעלהד  לי  ידוע  ולא 

    ין.ובין בעקיפאו מעוניין בהסכם, בין במישרין ע נגו מעלה עירוןעובד מועצה מקומית 

  

  יבור  צ  רבת משפחה לנבחרהרה בדבר קהצ   .  4 

 ות [נוסח חדש] קודת העיריא (א) לפ 122 הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  4.1 
  ן:   אשר קובע כדלקמ

,סבר מועח  (א)  א.  122   קרובו  לאחד מהאוכנו  צה,  תאגיד שיש  או  רים מואו שותפו, 
או עובד מהם מנהל    או שאחד יו  ווחהונו או ברחלק העולה על עשרה אחוזים ב

ן  קרוב"  ב, "  –ין זה  יעירייה ;לענלא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה  ו,אחראי ב
  ח או אחות רה, בן או בת, אזוג , הו

  ]:סמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטינא ל[הריני להצהיר כי      4.2 

ידיע    4.2.1  שהוא  תילמיטב  לאדם  משפחה  קרבת  לי  אין  ציבור,  ת  ועצבמ  נבחר 
  .  לה עירוןמעמקומית  מועצה

  ו  א     

  ן:   ש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמי  4.2.2

                      __________ ___________________________ __________  

                  ____________________________________ ___________  

                 ______________________________________________ _  

  לעניין ההצהרה בסעיף זה:       
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זוג, הורה, ה    -"  קרוב"   , , אח או אחות סבתא), בן או בת או    רה (סבורה של הובן 
חות  וג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אהורה של בן הז

  ת דוד/ה; וד/ה, ב, בן ד וג (גיס/ה)גיס/ה), אח או אחות של בן הז(

לגר     4.3  בין המציע    וע מןמבלי  כי ההסכם שייכרת  הריני לאשר  יזכה  האמור לעיל,  (אם 
מועצה מקומית  מכרז) לביב עירוןן  לאמעלה  ע  ,  ניגוד  בין המציע יוצר  כלשהו  ניינים 

חר ציבור ולא ידוע לי כי לנב  מעלה עירוןית  ו/או ביני לבין נבחר ציבור במועצה מקומ
  קיפין.  מישרין ובין בעהי להסכם, בין בגיעה כלש נ  יש ירוןמעלה עב

  

  ניינים הצהרה בדבר היעדר ניגוד ע   .  5 

ל     5.1  שלהריני  במהלך  כי  שקדמואשר  השנים  ה  וש  על  כיהנתי לחתימתי  לא  זו,  צהרה 
 מעלה עירון ת  מועצת מועצה מקומיו/או כחבר ב  מעלה עירוןמועצה מקומית    כראש  

  .  מעלה עירוןה מקומית ירוניים של מועצהעתאגידים חד מן השרה בא או כנושא מו/

  לעניין סעיף זה:           

קטור (או  שם אחר), דיר  ל של תאגיד בעליון (או גוף מנה"ר דירקטוריו  :  "נושא משרה "
סמנכ למנכ"ל,  משנה  מנכ"ל,  התאגיד),  של  המנהל  בגוף  או  חבר  כספים  מנהל  "ל, 

י או חיצוני),  דם, מבקר (פנימאמנהל כוח    מסגניו,ו אחד  הל תפעול אסגניו, מנ אחד מ
  ביקורת; ראש ועדת 

לה מעעירוניים של  מהתאגידים האחד  הסכם זה,    כון למועד חתימת נ   :"תאגיד עירוני"
  . שאלה קיימים ככל  עירון

לחת     5.2  שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  כי  לאשר  כיהנת הריני  לא  זו,  הצהרה  על  י ימתי 
מקו  כראש עירומעמית  מועצה  כחב  ןלה  במועצו/או  מועצה  ר  עירוןמקומית  ת     מעלה 

וכי    ,מעלה עירוןמית  מועצה מקו  ידים העירוניים שלרה באחד מן התאגו/או כנושא מש
חמש שקדמו    במהלך  לאחד השנים  מועמד  הייתי  לא  זו  הצהרה  על  לחתימתי 

  .  התפקידים שפורטו לעיל

  לעניין סעיף זה: 

חר), דירקטור (או א  תאגיד בעל שם   וף מנהל שלן (או גקטוריוו"ר דירי  :"נושא משרה "
של   המנהל  בגוף  מנ חבר  למנכ"ל,  התאגיד),  משנה  מנ כ"ל,  או  סמנכ"ל,  כספים  הל 

מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר (פנימי או חיצוני),  תפעול או אחד  מסגניו, מנהל    אחד 
  ת; ראש ועדת ביקור

מעלה רוניים של  אגידים העימהת אחד  ם זה,  ימת הסכחת   נכון למועד   :"  תאגיד עירוני " 
   ככל שאלה קיימים. עירון
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שלו שבמהלך  השנים ככל  המש  ש  נושא  המהאחרונות,  מטעם  באחד רה  כיהן  ציע 
ו/אותפקידים המפורטה לעיל,  במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד    ים 

הדברים   את  לפרט  מוענא  היה  או  היועץ  כיהן  בו  לו,(התפקיד  קידים התפ–ף  הגו  מד 
   היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר):  ה כיהן היועץ אוללו שבו היה

_________________________________________________ ____  

______________________ _______________________________  

____________________________ _________________________  

   

בלאש  הריני    5.3 כי  שלר  שמהלך  השנים  עלוש  לחתימתי  כיהנתי   קדמו  לא  זו,  הצהרה 
מעלה צה מקומית  סיפק למוע  מקצועי אצל ספק אשר  ל תפקיד כנושא משרה או כבע

קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה,   כלשהם (עבודות שירותים    עירון
בתחום   כספק  שירותים  בין  פיננסי),  ייעוץ  עצמאהחינוך,  חברה(עוסק  ייחיד   ,(  ,

    .ציבור)לת הרבות, חברה לתוע תה (לעמו

  לעניין סעיף זה:    

  כהגדרתו לעיל;    :"רה נושא מש"

ר ובין כספק עצמאי  ן שהועסק כשכיר אצל הספק, ביבעל תפקיד בכי  :"בעל תפקיד" 
    ול, פיננסיים, תקציב או כוח אדם; החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפע

שבמ שלוהככל  השנים לך  כיה  האחרונות,  ש  המשרה  באנושא  התפקידים ן  חד 
א   לעיל,המפורטים   בו שימשדברים (שם הספק, התפקת הנא לפרט  , התקופה  יד 

  ן): בה כיה

    ______ _____________ __________________________________  

    ________ _____________________________________________ _  

   

לה   5.4 כי  ריני  לח  במהלך שלושאשר  שקדמו  כיהנתי תימת השנים  לא  זו,  הצהרה  על       י 
ת  עירוני של רשו   או תאגיד   רושליםייה במחוז  אצל רשות מקומית המצורה  כנושא מש

ייתי ו/או לא ה  ם ירושליו/או של מוסד תכנוני במחוז    ירושלים יה במחוז  מקומית המצו
  :   בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל

  סעיף זה:  לעניין              

  ירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית;  ע :"רשות מקומית"   
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רישו  :"נימוסד תכנו" ועדה מקרשות  ועדת משי,  או  ועדה מומית  או נה שלה,  חוזית 
  משנה שלה;   ועדת 

  " כהגדרתו לעיל;   נושא משרה "

  לעיל;  " כהגדרתו בעל תפקיד"

עירוני"  תאגיד  תאגיד  כל  עמ"  חבו(חברה,  לתועתה,  הציבור)רה  לרשות לת  אשר   ,
הלים  ירקטורים או מנ ת למנות ד , הזכו%20יש בו מניות בשיעור העולה על  מית  מקו

  גיד אשר יהיה;  העיסוק של התאים, יהיה תחום זכות לקבלת רווחו/או 

מ  המשרה  נושר  האחרונות,  השנים  שלוש  שבמהלך  באחד   ככל  כיהן  המציע  טעם 
או שם ת ו/שם הרשות המקומית הדברים (לפרט א  נא  - ל  יפורטים לעהתפקידים המ

  כיהן):   רה, התקופה בה נושא המש התאגיד העירוני, התפקיד שבו כיהן

      _______________________________________  ______________  

        ________________________________________  _____________  

      ______________________________________________  _______  

   

פקתי  צהרה זו, לא סיימתי על הני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחת הרי    5.5
לנבחרשירות  אישיים  במועצה    ים  עמקומית  ציבור  בכיר    ירוןמעלה  לעובד  ו/או 

מקומית   עבמועצה  בתא  ירוןמעלה  למנהל  תאגיד ו/או  עבור  לרבות,  עירוני,  גיד 
בתאגיד   או מנהל  עירוןמעלה  צה מקומית  בכיר במוע  או עובד   ציבורשור לנבחר  הק

  עירוני.  

   לעניין סעיף זה:   

לה מעעצה מקומית  כחבר מועצת מו  ה מועמד או כיהןכל אדם שהי  : "נבחר ציבור" 
נב  עירון לרבות,  זה,  הסכם  על  לחתימה  שקדמו  השנים  שלוש  ציבור במהלך  חרי 

מכל   הופסקה  כהונתם  שהיא  אשר  הת (בחירוסיבה  פטירהפטת,  ואינם  רות,   ,(
  ; מעלה עירוןצה מקומית יותר במועצת מוע מכהנים 

במועצ   עובד"  המועצה,  מנכ"  :"ה בכיר  מזכל  המנכ"ל,  מהנ סגן  המועצה,  דס  יר 
סג מבקר  המועצה,  המועצה,  גזברות  סגן  המועצה,  גזבר  המועצה,  מהנדס  ן 

עירוןקומית  מועצה מ יועץ משפטי למומעלה  וטרינר  ,  עירוןמעלה    עצה מקומית , 
בהמו אגף  מנהל  מנהעצה,  האדם,  כוח  מנהל  ומועצה;  חברי  התשלומים,  עד ל 

  העובדים;  

   לעיל 4.2יף ": כהגדרתו בסעיאגיד עירונת"        
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מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח    :"ירונימנהל בתאגיד ע"
  או מבקר בתאגיד;      אדם 

שבמהלך   השנים ככל  נוהאחרו  שלוש  המשר נות,  סשא  לאחה  שירותים  ד  יפק 
הדב את  לפרט  נא  הציבוהגורמים   נבחר  (שם  לרים  שסופקו  העובד  או  –ו  ר 

השירותים,  המפורטים   את לעיל  שסיפק  מה  הגורם  השירותים  השירותים,  ות 
  שסופקו, תקופת מתן השירותים):  

_________________________________________________  ____  

________________________ __________________  ___________  

___________________________________________________  __  

   

את הזכות   הלעצמ  שומרת   עלה עירוןמועצה מקומית  ר לי היטב כי מני לאשר כי הובההרי  .6
ו במכרז  המציע  השתתפות  את  המציע  /לבטל  בין  מכוחו  שנכרת  ההסכם  למועצה  או 

עשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי  שרות אחרת שנ התקו/או כל    ןלה עירומעמית  מקו
אינן  צהרותיי לעה או  נכונות  אינן  אומדוייל  את התקשרמניעה השקיימת    קות  ות מונעת 

ייוצר  כם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, לרבות בגין מצבים שבהם  בהסהמועצה  
משפח קרבת  או  עניינים  תקניגוד  במהלך  קיה  של  ופת  וומו  זה,  בזאת   אניהסכם  מוותר 

ו/או    עלה עירוןמיעה כנגד מועצה מקומית  ות ו/או תבמראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכ
  ה.  ות בנסיבות אלן ביטול ההתקשר, בגיהמטעמ

ות הנובעת מהצהרתי זו, הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמע .7
    הנו נכון. הר לעילשר הוצ שר כי כל אוהריני  לא

  ותי/ עיל, אשר עשויות להעמיד אדלרתי  י במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהמתחייב כ  אני .8
למחלקה המשפטית של המועצה   עביר את המידעגוד עניינים, אמציע במצב של נית הא

 ואפעל בהתאם להנחיותיה. 

  

_________ __________  

  חתימה
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  אישור           

 ..... עו"ד ................ ............. אני,  הו....  ביום.................  כי  מאשר  בפנ ,  מר/גב' פיע  י 
המוכר ........................  /נוש  .........  אישית  ...... לי  ת.ז.  כי  א  שהזהרתיו  ולאחר   ...................

עשה יעשה/ת   אם לא  בועים בחוקוכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הק  עליו/ה לומר את כל האמת 
  רתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.  כונות הצהשר/ה נ כן, אי

___________ ________  

  חותמתחתימה ו - ו"ד ע
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  דה בעבו וגהותלשמירה על בטיחות בות התחיי – 14 טופס

   

  בעבודה התחייבות לשמירה על בטיחות וגהות 

 ת.  ת ובדקדקנובקפדנות, במיומנו  אתוההסכם שנעשה הקבלן יקיים  את  .1

בור  ת עובדיו, עובדי הרשות והציוגע לבטיחושאת במלוא האחריות בנ ן הסכמתו לבלן נות הק .2
 ת בביצוע עבודתו.   הירוכל אמצעי הזו וינקוט בצא פועל של עבודת כיו

 ו תקפים. יב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנות מכוחם התקפים או שיהיחיהקבלן מת  .3

ר  חברה או של כל גוף אח טיחות של הראות הבדין וההוראות כל  הקבלן מתחייב לשמור על   .4
 ום ואשר יחולו בעתיד . החלות הי

כללי הבטיחות ולהימנע מכל   ל כלרה קפדנית עות תוך שמייב לבצע את העבודלן מתחיהקב .5
 ה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש .  עשמ

יהי .6 עבהקבלן  לרבות  עבודה,  שכל  לכך,  אחראי  המה  כזו  ידי  בוצעת  ודה  משנהעל  , קבלני 
  שר מינההקבלן, א  ישיר שלהוראות הדין, ותחת פיקוחו הי, בהתאם לתתבצע באופן בטיחות 

 .  ת סעיף קודם כמפורט בת 

 מנהל עבודה שיאושר על ידי הרשות.  ה,הקבלן ימנה לפני תחילת העבוד  .7

האמצעים   .8 בכל  ינקוט  בהקבלן  לעומק  אדם  נפילת  למניעת  לפקוד הנדרשים  ת  התאם 
(נוסח  בעב  חות הבטי בנייה)  תקנות הבטיול  1970  –חדש), תש"ל  ודה  חות בעבודה (עבודות 

ו1988  –  התשמ״ח בע לתקנות  ,  (עבודההבטיחות  התשס״ז  בגו  בודה  ולכללי   , 2007-בה) 
 רות בנסיבות הקיימות. היהז

9. ) מוקף  במקום  עבודה  בביצוע  לכוכי  תתביובכניסה  וכד׳)  מיכלים  ביקורת  תאי  בהתאם ,  צע 
 הנדרשות. ת הבטיחות ועפ"י הוראו 1970 – לעבודה תש״ הבטיחות פקודת ל

   .1954 –י"ד , תשי חוק החשמלמתאים עפ" שמלאי בעל רישיוןו ע״י ח עבודות חשמל יבוצע .10

בדרכים   .11 הרשות יבעבודות  מאת  בדרכים  עבודות  לביצוע  בכתב  היתר  לקבלת  בכפוף   וצעו, 
 ין .  ומשטרת ישראל בהתאם להוראות כל ד 

יעסיהקבל .12 חש ן  על  לצורךק  עפ"י    בונו  העבודות  עביצוע  זה,  הכישורים הסכם  להם  ובדים 
זאת על חשבונו בכל הקשור  מו והעובדים מטעידריך את    הקבלן  ע העבודות. ם לביצוהמתאימי

 ה בטיחותית.  וד לעב

טעמו,  עובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מ הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים ל  .13
בתקנ כנדר הבטיש  בעבודהות  התש  חות  אישי)  מגן  שהם ,  1997  –נ"ז  (ציוד  ויפקח 
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בהת  בו  לייעמשתמשים  ביאם  זה:  ובכלל  והנעלהודם  מגןגוד  קסדות  כו,  וכפפות, ,  בעים 
 מניעת נפילה מגובה ועוד.   ל משקפי מגן ציוד 

 . בחינה רפואית היו כשירים לעבודה מעובדי הקבלן י .14

  . על פיוייב לפעול אני מתחזה, ו  מךתוכן מס הנני מאשר כי קראתי .15

   

  

  ____ ן (מציע):_______ת הקבל____ תאריך:___________ חתימ________ :שם הקבלן 
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  הסכם -ב'  סמך מ

   

  הסכם  

  2022ביום _______ חודש_____ שנה    מעלה עירון ב תםשנערך ונח

   

    מעלה עירוןה מקומית מועצ   בין  

      מין)"  ו "המז מועצה" ו/א(להלן:  "ה

  ד מצד אח

  ______________  ____ ________________  לבין  

       ): "הקבלן"____ (להלן_______בתו  __שכתו       

  מצד שני 

   

  בוא  מ

   

 לקבלת שירותי אספקה  29/12/2022מיום    10/2022מכרז פומבי מס'    מהוהמועצה פרס   הואיל
    )"(להלן  "העבודה שלטי שמות רחובות ושלטי מספרי בתיםוהתקנה 

  ) "ההצעהן: "יצוע העבודה עפ"י ההליך (להלגיש הצעה לבהבלן והק   אילוהו

את   והמועצה   והואיל לקבל  ה  מסכימה  ולמסוהצעת  הקבלן  ביצוע  את  לו  בתנאים    עבודהר 
                                                                               המפורטים בחוזה זה; 

  

  ן : ים כדלקמבין הצדדהוסכם והותנה 

  ללי  כ . 1

ומסמכהמבוא   החוזה  נספחי  זה,  ההלחוזה  מהוויי  המועצה  שפרסמה   מהותי ליך  חלק  ם 
  הימנו.    תי נפרד ובל
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  בלעדיות החוזה  . 2

בכתב או בע"פ לא יהא לו כל תוקף לעניין התקשרות בזה כי כל הסבר, תיאור מצב    מוסכם 
  . ורטים בום אלא עפ"י הסכם זה ועפ"י התנאים המפבין הצדדי

  ת הגדרו . 3

  ש כדלקמן: פרו ל נספחיו יהיה למונחים הבאים וזה זה על כחב

  מהנדס המועצה.  , באמצעות מעלה עירוןועצה מקומית מ    "המועצה"  

אלא מספר אנשים או גופים המונח כולל   במידה והקבלן אינו יחיד    " "הקבלן
א  וכל  יחדיו  כולם  כי  את  ומוסכם  בנפרד  מהם  ואחד  חד 

  אוחד.  מרכיביו במ לעל כן יחולו יות הקבלהתחייבו

  ם מכוחו או מטעמו. עליו, סוכניו וכל הפועלי ולרבות: פ    "קבלן משנה"  

נהל צורך זה ו/או הורשה ע"י מל  שמונה  המועצה ו/או מי  מהנדס  ל"  "מנה
  אגף שפ"ע או מטעמו. 

בהתא   "העבודה"   לבצע  שיש  שלב העבודה  וכל  חלק  כל  לרבות  לחוזה,  ם 
  בעבודה. ושלב 

בו      "בודה "שטח הע שייהשטח  השטחים  לרבות  העבודה  לקבלן ממתבצעת  סרו 
העבו  התחלת  מעם  שהקבלן  והשטחים  לצורך   שתמשדה    בהם 

עובדים, וכן עבודות עזר, מקום מנוחה ל,  החסנה  ביצוע העבודה,  
  מקום בו מבוצעות  עבודות מישרין או בעקיפין. 

  . 10/2022  מס' ומבימכרז פ  "ההליך"    

ע יום בבהליך להגשת ההצעות ובאם לא נק  אחרון שנקבעהיום  ה  ובע"  "היום הק
נתקבל בו  היום  נחת כזה  או  הקבלן  הצעת  החה  לפי  ם  וזה, 

  מאוחר ביניהם. ה

שנקבע בין הצדדים בתמורה למתן הרשאה  התמורה ו/או הסכום    זה"   חו"שכר ה
תוספ כל  לרבות  בהתאם  החוזה,  הנקוב  לסכום  שתיווסף  ת 

  החוזה.  להוראות 

לקבלן,  הוראה  ודה"  בלת ע"צו התח המועצה  ע"י  בכתב  ברישום    שניתנה  או  במכתב 
ה העביומן  ששטח  לאחר  להתח  בודהעבודה,  העבודה  מוכן  לת 

  ועצה לרשות הקבלן. המד ע"י והועמ

  אישור המהווה נספח ג' לחוזה.   ר עריכת ביטוחים" "אישו
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עתו צב בהאו הנקו/וזה זה וכל כתב ערבות וכל סכום שנקבע בח  ת"   "הערבויו
הקבל אחושל  קביעת  ע"י  ואם  במפורש  אם  כערבות   זן,  מסוים 
  ן. ן ע"י הקבלמקצת אות החוזה, כולן או לקיום הור

  ה ע"י המועצה.  ונ ובד שמ ע  "המפקח"   

ר הקבלן עצמו, או מנהל העסקים שלו או עובד מטעמו, בעל כוש    "האחראי" 
  מתאים.  

המחירים   "מדד"   מדד  (  עליית  )לצרכן  הלשכרהמתפאינדקס  ע"י  ה סם 
   .המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן

  . , שלט מספר בית כולל עמוד  ם רחובשלט ש     שלט""

  . שמות רחוב/ות ם/י שלט/עמוד יחד עם ש  "מתקני שילוט"  

.     

  פרשנות  . 4

  ההסכם. ות אמצעי עזר בלבד ולא ישמשו לפרשנות כם כי כותרות השוליים מהומוס     4.1 

פי כללי  זה ל  ורש הסכם ברים יפד באם לא נקבע אחרת או לא מובן אחרת מהקשר ה      4.2
בהפר הפרשנות,  בפקודת  הקבועים  הכללחשנות  לפי  וכן  הפרשנות  האחרים  וק  ים 

  ש החוק. פירוגים בנהוה

"י כל קבלן, מוסכם כי לא יחול על  ורף להליך וניתן לבדיקה עההסכם צ  מאחר ונוסח      4.3
  ות ההסכם הכלל של פירוש ההסכם כנגד המנסח.  פרשנ 

  

    םהשירותי  .  5

צועי וכי הנו בעל קבודות נשוא ההרשאה יעשו באופן מבזאת, כי העצהיר  הקבלן מ    5.1
שלטי  קנה של  ביצוע אספקה והת המאפשרים    יכות ת ובאכמו ים והכלים בהכישור

וכן שלטי מספרי בתים  כולל עמודים  רחובות  זה על הצד  וביצועו של ח  שמות  וזה 
תנאיו כאשר יתעורר הצורך בהצבת מתקני שילוט נוספים  הטוב ביותר, ומילוי כל  

  צה. המוע ם בבעלות הקיימי ועל אל

ידי הקבלן  ציוד הנלווה להם שהוקמו  הוען הסר ספק, כלל מתקני השילוט  למ  5.2 על 
  המועצה בלבד.    ם בבעלות ם אספקתם והתקנת ה יהיו בתוכם זפי הסל

מן וציוד מתאים לצורך ביצוע החוזה   ן מתחייב בזאת להעסיק צוות עובדים מיוהקבל  5.3
לצורך ביצוע עברל ועלהצב  סטרוקציהדות קונ ובות  וזאת  ת השילוט  בודות חשמל, 
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בעלי   ידי  וההית אהעל  הרישיונות  שישורים,  תוך  לכך,  המירה  רים  וראות על 
  חות.   הבטי

ני השילוט בטרם קבל היתר לכך  תקבזאת שלא להתחיל בהצבת מ  ן מתחייבהקבל  5.4
והוא יהרשומן   ופרטני מהמועצה,    ה אחראי ייות המוסמכות לרבות היתר ספציפי 

  זה.  או אישור כ/יתר ועל כל ה

הצד   5.5 בין  ומוסכם  ליד מוצהר  רשאי  אינו  הקבלן  כי  במם,  שינויים  הבצע    טכני פרט 
  עצה מראש ובכתב.  ישור המות השילוט אלא באובתוכניו 

מתקנ הקב  5.6 הצבת  וביצוע  במידה  כי  מתחייב,  בביצוע לן  כרוכה  תהא  השילוט  י 
לכבישים ו/או  גרם כל נזק שלא י ה באופן ע העבוד צחפירות ו/או חיבורי חשמל, תבו

עה מכל  פגי  ותהיהוט, וכי במידה  ים בהם יוצבו מתקני השילרבלמדרכות ו/או למע
הקב  סוג יתקן  כלשהוא,  את  השלמ  לן  עם  מיד  תיקון  מתקני הטעון  הצבת  ת 

מפורטת על כך בכתב. במקרה ולא יעשה כן תוך    עההשילוט ולאחר שניתנה הוד
רשאית לבצע את העבודה   ת הרשותהא  ,    שילוטמתקני ה  מר הצבת גשעות מ   40

מתחיע  הנדרשת  והוא  הקבלן  חשבון  הול  בכל  לשאת  כלצאותייב  לאחר    ה  זאת 
ון וכל זאת לאחר שישלח עלות התיק על מקור הנזק, המעידות  שצורפו אסמכתאות 

  ה במידה ולא יעשה כן תוכל הערי").  ובת הקבלן (להלן "ההודעהבדואר רשום לכת 
ספת אל ונ הקבלן בידה  וזאת ללא כל פניה  בות שהפקיד  מהער  הוצאותיהלגבות  

  הקבלן. 

ם ציבוריים  ם ומעברישדה ראייה בצמתירכים ו/או  ום ד י לחסלן לא יהיה רשאהקב    5.7
ה ו/ואולצורך התקנת  תיקונם  ו/או  תחזוקתם  ו/או  לאחר    שלטים  אלא  החלפתם, 

תמרורים   להציב ל הקבלן  נועה, עת תיאום עם הרשות המוסמכת בהתאם לתנאי ה
  שות המשטרה.  יראימים על פי תקנות התעבורה, וד מת 

כ  הקבלן    5.8 שתוך  בימתחייב  לאצוע  די  שלא  העבודות  פגיעה  ב  תהיה  נוחיות לצורך 
כ תהיה  ולא  והמעבהציבור  השימוש  בזכות  לצורך  שלא  פגיעה  אדם  ל  כל  של  ר 

או, בזכות השימוש וכיו"ב  ציוהחזקה    בכביש, מדרכה, שביל  כלשהו. בורי  ברכוש 
יתקין הקבלן על חשבונו הולצור והכוונה מצו  ,אך כך  אזהרה  ידים בפנסים,  שלטי 

פסים  מתאיידור  ג עם  האמצוינקוט    זוהרים,ם  שלא בכל  מנת  על  הדרושים  עים 
ובטחונו.ל בטיחותו  הציבור,  בנוחות  כי   פגוע  הקבלן  על  בזאת  ומוסכם  מוצהר 

הקבל ו/או  והמועצה  הרשוידרשו    ןבמידה  הע"י  כגויות  משרד מוסמכות  ן 
י  וכו' להעתיק שלט למקורשהתחבורה, מע"צ, משטרת  קבלן ם אחר, יעתיק האל 

  ע"י המועצה. ר שיקבע ונו לכל מקום אחשלט על חשבאת ה

מקר  5.9 להעבכל  המועצה  ע"י  הקבלן  יידרש  שבו  אחר  יעתיק  ה  השלט,  את  תיק 
  . רשות הלו  ום שתורהלכל מק ןהקבלן, על חשבונו, את השלט ו/או המתק

ה  5.10 בוצעו  בו  מהמקום  יסלק  ובעהקבלן  החומרים  עודפי  את  עם  ודות  מיד  האשפה 
  ל. לו המנה שפה, וכפי שיורהת אל אתר אבודומר העג
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בי  5.11 ומוסכם  ההמוצהר  נקודות  את  יקבע  הקבלן  כי  הצדדים,  של ן  וההתקנה  צבה 
להסכם    הטכניי המפרט  צה על פעהשלטים לסוגיהם השונים בתאום ובאישור המו

    .ישגיהשילוט, לפי הצעתו של הקבלן ש ומפת 

ב  או להצי/ה רשאי להתקין ובלן לא יהיי הקאת, כוצהר ומוסכם בזלמניעת ספק, מ  5.12
נייה כחוק  נקודות ההצבה כאמור לעיל, קבלת היתר בהשלטים אלא לאחר סימון  

וב  ן חיששלט יינת כל סוג  ל להצבה למען הדגש,    ם סטטייתוך הדגשה על חישובים  
והית  תב אחד  לא  שההצבה  מקרה  בכל  אחד.  המועצה  עוצר  תהא  האמור   באופן 

  .  לוק השלטקבלן בהוצאות סילחייב את ה"ל ולט הנ רשאית לסלק הש

כ  5.13 ידו  הקבלן מתחייב,  על  למפרט  י מתקני השילוט החדשים שיוצבו  יהיו בהתאם 
   ובכפוף לאישור מוקדם של המועצה. הטכני 

מתחה  5.14 לקבלן  חשבוייב  על  לייבצע  הדרושות  הפעולות  כל  את  התקנת,  רצונו   ,
  קני השילוט. הובלתו הצבת מת 

הצדדי   וסכם מ  5.15 השיבין  מתקני  כי  ייחשם,  עללוט  קבלתם  מעת  כמותקנים  ידי    בו 
  המנהל לשביעות רצונו. 

מובהר ל  5.16 ספק  הסר  כי    מען  יישהקבלבזאת,  ההוצאות  כב  אן  במישרין הכרל    וכות 
  .  לרשות  עד למסירתם  ותחזוקתם  תקני השילוט,מוההתקנה של בהובלה 

זה  5.17 ו/או חובותיו ע"פ הסכם  זכויותיו  כל    ה קבלן אינו רשאי להמחות   חלק ממנואו 
  ת המועצה בכתב ומראש. , אלא בהסכמלאחר

תאגיד, העברת    היה  5.18 יותר ממניות   29%הקבלן  המניו טה מהשלי   או  ת שהיו בעלי 
  מחאה".  ם, לאחרים תחשב אף היא "היתת ההסכבמועד כר

מק  5.19 הקבלןבכל  יהיה  לא  לקבלן   רה  ממנו  חלק  כל  או  זה  הסכם  להמחות  רשאי 
  רז.  משתתפים במכעל ה ות החלות ר הדרישחשאינו ממלא א

זכויות   5.20 את  הקבלן  הסכם יהמחה  פי  על  חובותיו  או  מקצתן,    ו  או  מס זה  את או    ר 
העב כולה  ביצוע  לאחר,  מקצתהודה  יישאר    או  לעיל  לאמור  אחראי  בהתאם  הוא 
עפ"י ההסכם על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא    תיו המוטלות עליולהתחייבויו

  ם הנמחה. ה כלפי הגורהמועצותיה של ע בזכויובכך כדי לפג

הז  5.21 שמורה  וכלמועצה  זכויותיה  את  להמחות  הות  עפ"י  זחובותיה  לצסכם  ג'  ה  ד 
  ם זה. לחרוג מתנאי הסכמבלי 
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  מסירת העבודות  .  6

לקב המ  6.1 בזה  מוסרת  בזהועצה  והקבלן מקבל  את   לן  עצמו במסגרת העבודות   על 
אספקה   בכללן  העבודות  מוביצוע  השיהתקנת  בתקני  לאישורלוט  המועצה   כפוף 

העבודות"  "ביצוע  דע)(להלן:  שיקול  לפי  הכל  וזאת  ה,  של  המוחלט    מועצה תה 
  ת רצונה המלאה. ולשביעו  ת והוראות המפקחתאם להנחיוובה

וכן יקפיד על שמירת    שמירת השקט ומנוחת   דות יקפיד הקבלן עלבעבו   6.2 התושבים 
  דיו.   דרך אחרת ליגיע בתו אי שירך עבוד ושלמות רכוש המועצה שיקבל לצ

לסלק  עצה  ת המולא יענה לדריש  ן הצדדים ,כי היה והקבלןימוצהר ומוסכם בזאת ב  6.3
לסלק את הקבלן מועצה ,תהא המועצה רשאית  שתקבע ה  לתקן בתוך המועד ו/או  
חייב את הקבלן בהוצאות ולקבלן לא תהא כל טענה ו/א וע המשך העבודות ולמביצ

    ן כך.ועצה בגיכלפי המ ותביעה

השלטים    הקבלן  6.4 את  להחזיק  בזאת  הומתחייב  תקופת  כל  במשך  חוזה  מתקניהם 
נאו ובבצורה  ה  התאם תה  ובילהוראות  בצע עבודות שיפוץ,  ן השאר לחוזה מפרטיו 

החלפת חלקי שלט    ביעת הצנרת,צ  חידוש השלטים,  ב,חשמל ותאורה, ייצו  תיקוני
בתו של השלט  ניקיון סבי  רכים,תאונות ד תוצאה מכבלויים ,להקים שלטים שנפגעו  

  על למועצה.ווכו' טרם מסירתם בפ

  7לן תוך  יבצע הקבהצורך והעניין,  הכל לפי    ,השלטחלפת  ות הנ"ל ו/או האת העבוד   6.5
ה שבו  מיום  הליימים  ו/או  הפגם  ת תגלה  ו/או  השלט  של  מהיום   7וך  קוי  ימים 
  צה. רה למועיהמועצה ו/או במועד המסשנדרש לכך על ידי 

  

    פסקתופת החוזה וה תקו    .7

לתקופ  7.1 הינו  זה  לממועד  חודשים    12של    החוזה  ההסכם,  ע  ביצו צורך  חתימת 
ד  וכל פעם בע  הסכם זה מין הזכות להאריך  ליך. למזמפורט במסמכי ההכהעבודה  

תק  ים חודש שסה"כ  ל  ובתנאי  מעבר  תהיה  לא  ההסכם  הזוכה  חודשים   24ופת   .
בזאת   את  למתחייב  זכמתח  השירותים ספק  בהסכם  תקופת  ייב  כל  למשך  ה, 

  ההסכם. 

של הסכם זה או  על ביטולו  דיע  ת להומועצה תהא זכאילי לגרוע מהאמור לעיל, הבמ  7.2
פח על  (תוךלקו  הבלעדי  דעתה  שיקול  הקבלן  י  ערבות  הודעה חילוט  מתן  וללא   ,(

  מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:  

  הקבלן נפטר.   7.2.1  

הקבלןנ   7.2.2   למינ הוגש  גד  בקשה  קבוע),  ה  או  (זמני  נכסים  כונס  הכרזתו לוי 
 ום אוי  60  יבוטל תוך  והמינוי לאע),  ו קבוי מפרק (זמני אכפושט רגל, למינו

  לאיחוד תיקים.  או אם הוגשה בקשה  הקבלן נמצא באיחוד תיקים  אם 
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זה    7.2.3   ועיקול  הקבלן  של  מנכסיו  נכס  על  עיקול  צו  יוטל  הוסר  לאם  תוך  א 
  יים.  שבוע

באשונ   7.2.4   בקבלן  השליטה  ו/או  הבעלות  ללא  ותה  דרך,  בכל  מהותי  פן 
    כתב.אש ובסכמת המועצה מרה

י שיקול דעתה של הקבלן באופן אשר על פ  או הכספיונה מצבו העסקי  ש  7.2.5  
יכולתו של הקבלן של המועצה עלול לה  הסביר שפיע מהותית לרעה על 

     הסכם.על פי ה בויותיוילבצע כיאות את התחי

  לא.  חלק ממנו במפורש או מכל  ום הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה אא  7.2.6  

או  בוט  7.2.7 איפקע  ל  של  היתר,  תקפו  ו/או  שיקשור  של  שלפי  דעתה  ול 
 ר לא חודש בתוךעסקי הקבלן, והאישומהותי לצורך ניהול  המועצה  הינו  

  לאחר פקיעתו.    ימים  7

ימסו  7.2.8 לא  עריכת בית אישלמועצה אהקבלן    ראם  תוך  ור  זאת     30טוחים, 
  ידרש לכך.   י מיום ש ימים 

לא  7.2.9 ל  אם  הקבלן  תוערב  מועצהימציא  תקפה  ש   7ך  ות  מיום  נקבע  ימים 
זהבהס ו/או  כם  הערבות  ערבות   למסירת  שחולטה  ע"י   מיום  קודמת 

   המועצה.

סדיר    7.2.10 באופן  תפונה  שהאשפה  לכך  הקבלן  ידאג  לא  ביואם  מים רצוף 
  ם זה ולפי הוראות המועצה. בהסכ פורטים ות המובשע

הוד   7.2.11 לקבלן  המועצה  בסעיףמסרה  כאמור  למתחיזה,    עה  הקבלן  פנות  יב 
תוך  שטח העבאת   לרבו  7ודה  והכלים  ימים ממתן ההודעה,  הציוד  כל  ת 

לא   אם  לו.  עד השייכים  לו  הכלים השייכים  ו/או  הציוד  את  הקבלן  יפנה 
המועד  ב  תום  ת הנקוב  המהודעה,  רשאית  הא  בעצמה ועצה  להוציאם 

מקום  בכל  הע  ולאחסנם  והוצאות  לנכון,  והכלשתמצא  הציוד  ים ברת 
  ל הקבלן.   ם תחולנה ע חסונ וא

  

    הקבלן הצהרות    . 8

     הקבלן מצהיר בזה:

 ע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.  לת והכישורים לביצוכי הוא בעל היכו 8.1

 וק.  ים כחמנהל ספרמע"מ ו  יכי הוא עוסק מורשה לעניינ  8.2
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הוא 8.3 עובדים   כי  באמצעות  העבודה  את  מפעילי    יבצע  נהגים,  ציוד,  (פועלים, 
 והארכותיו.   פת החוזהודה זו למשך תקויומנים לעבם) ממפקחימנהלים ו

ים מטעמו לבצוע העבודות  לת עובדיו וכל הפועב להדריך ולהכשיר אהקבלן מתחיי 8.4
 עים.  מטרדים ומפגניעת פדה על מתי ולהקוחוזה זה באופן מקצועי ובטיחנשוא 

וזה  פ"י חהתחייבויותיו עם והציוד המתאים לביצוע  יכי יש בידו האמצעים הכספי 8.5
לל שימוש, מכל  ציוד מחליף לציוד שיצא מכייס מיד  מצעים כספיים לגזה, כולל א

 ע התחייבויותיו לא ייפגע כתוצאה מתקלה כלשהי. שהיא, באופן שביצו סיבה

שנתן למועצה במסגרת ההליך ודעת הכושר  סר בהפרטים שמותיו והרכי כל הצה 8.6
כ  נותרו בהן  חל  ולא  וכי  לחת נכונות  עד  שינוי  חל  מוזה  ימת  והוא  כי זה,  תחייב 

עצה, באופן מידי תיו, וכי ידווח למושך כל תקופת החוזה והארכובתוקף מ  יישארו
 כל שינוי שיחול בהם.   על

וזה ו להתקשר בחהימנ   ת המונעתאו אחר/והקבלן מצהיר שאין כל מניעה חוקית   8.7
ודתו  או לשבש את עב/נוגדת העלולות להפריע ו  ת זה ו/או כל מניעה או התקשרו

 חוזה זה. רה בהתאם להסדי

ב  הקבלן 8.8 תנאי  מצהיר  כל  לו  נהירים  כי  וזה  נספחיו,  על  במקום החוזה  ביקר  כי 
בביצוע העבודהביצו והנסיבות הקשורים  את התנאים  ובחן  ,  סביבתו   ,ע העבודה 

ה כמויותי  קרקע,תנאי  לבאת  הדרושות  של העבודות  וטיבן  את  יהן  צוע העבודה, 
הגי ביצועדרכי  למקום  בדה,  העבו  שה  מצהיר  שוככן  כי  הקבלן  יסזה  על  וד נע 

כי התמורה בה זה מניחהבדיקותיו  תמ  תאם לחוזה  ומהווה  דעתו  הוגנת  את  ורה 
 ומלאה לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה.  

אה כל מידע שביקש ושיש בו כדי ת רצונו המלשביעו שקיבל ל  היר בזהצהקבלן מ 8.9
 ל הצעתו.  שפיע על ביצוע העבודה ועהל

ות כלשהן עקב אי ידיעה  עות כספיה רשאי לבסס תביזה שלא יהי יר בן מצההקבל 8.10
 יצוע העבודה ו/או הנובעים מהן. ה כלשהי הקשורים בבהכרת תנאי או מסיב או

והוא מוותר על כל כל נספחיו    יו עלזה לפרט  ות חוזהרהקבלן מצהיר כי בחן בזהי 8.11
 ם.  ר בהבאמו או מאי התחשבות י הבנת תנאי או סעיף בו  אטענה הנובעת מ

   :לו  ידועכי , הקבלן מצהיר בזה 8.12

ובכלש 8.12.1 בפועל  העבודה  היקף  וכן  בפועל  ההתקשרות  מהיקף  זה    ספר ל 
  לות התקציב.סוג, תלוי במגב לטים שיוזמנו, מכל הש

  ונותבכמויות שאו חלקם    ם כולם הפריטילהזמין את  תהיה רשאית    הרשות ש 8.12.2
לוהכ בהתאם  השיל  ותכמפת  יד לוט  על  שתאושר  העבודה  הרשות נית  י 

   .תקציבהות גבלכפוף למצורף להזמנת העבודה ובושת 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  73ד עמו

 

ליה רשאית  הת   שהרשות  8.12.3 זו  מספר לפצל את ההזמנה במסגרת התקשרות 
 תתכניופוף לככפוף למגבלות התקציב ובזאת על פי שיקול דעתה וב  הזמנות 

ו ו/ה/הפיתוח  חדשות  שכונות  של  פיתובנייה  וסלילאו  כבישים ח  של  ה 
 ות וכד'.  חדשים ומדרכ

תהיה  ש 8.12.4 להרשות  חלק ין  הזמרשאית  ה  רק  ובכממתקני  ות מוישילוט 
 מהנדרש לשילוט מלא של כל הרשות. ות ת מופח

  

    יטוחב    .9

  נזקים להם הוא יהיה וזה זה ומאחריותו לפי  ח-תחייבויות הקבלן עללגרוע מהמבלי    9.1
ר פח "אישולן ובנסהפי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט ל-אחראי על

על   השתתפויות העצמיות יחולוה). עלות הביטוח ו9(נספח מס'  ם"קיום ביטוחיעל 
  .  הקבלן בלבד 

ור על קיום כומי הביטוח הרשומים באישחריות וסרשים, גבולות האיטוחים הנד הב  9.2
ו ביטוחים  מינימאליים  הנם  מטעמה  ,  מי  או  המועצה  של  אישור  משום  בהם  אין 

ה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח  ל הקבלן יהיוח. ע ומד לביטיכון העסלהיקף וגודל ה
  ישי כלשהו.  צה ולצד שללמוע, לו מנת למנוע הפסד כפי הסיכון על ל האפשר וככ

ת חצרי המועצה המקומיעובדיו בעת היותם בבטח את כל הרכוש שלו ושל  הקבלן י  9.3
י  מעלה עירון וו  שם סעיףרלרבות ציוד עבודה וכלי רכב. בביטוחים אלו  יתור בדבר 

ולמעט כלעל תחלוף כל ת  אדם שגרם לנזק בכוונ  פיפי המועצה והבאים מטעמה 
  זדון.  

בלני  ות מנהליו, עובדיו, וקמטעמו, לרב  ך כי כל הפועלים ב לגרום לכיבלן מתחיהק  9.4
( ככל שמות   המשנה שיועסקו ר לעשות כך על פי תנאי ההליך וחוזה זה ) על ידו 
  הפוליסות. תנאי ו על פי ין יפעל פבמישרין או בעקי

בניהם,  , המוקדם מבפועלמועד תחילת העבודות    אווקף  זה לת הסכם  לפני כניסת    9.5
ידי חברת   יטוחים כשהוא חתום עלר על קיום בלמועצה את האישוציא הקבלן  מי

בעלת   מדינת  ביטוח  של  בעת רישיון  בו.  הנדרשים  הביטוח  בסוגי  לעסוק  ישראל 
חתום אודות הביטוח החדש עביר אישור  בלן ימבטח, הקהחלפת    וחידוש ביטוח א

  ופת הביטוח.  תקטרם תום 

משום מתן לעיל, אין    שור ביטוח כאמורבהמצאת אי  יהצדדים כצהר ומוסכם בין  מו  9.6
או על פי דין, בין אם חברת תנאי הליך זה, ו/קבלן מאחריותו על פי  פטור כלשהו ל

ר ביטוח לידי והמצאת אישולאו,  ובין אם  כאמור    ם הביטוח התחייבה לפצות על נזקי
היקפו    שהי לגבימועצה אחריות כלין בה כדי להטיל על הא  המועצה כאמור לעיל,

  ו של הביטוח.  וטיב
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יום ק את האישור על קועצה תהיה רשאית לבדווסכם בין הצדדים כי הממוצהר ומ  9.7
  ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.  

אית לבקש מהקבלן לשנות או צה  תהיה רשהמוע  צדדים כים בין הכמוצהר ומוס   9.8
י ההליך  בויות על פימו להתחיים על מנת להתאיהאישור על קיום ביטוחת  לתקן א

נות האישור לא תהווה אישור לתקי  הבקשה לתיקון או שינוייבות אחרת.  או התחי
    ום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  על קי

ומוסמו  9.9 ביצהר  ככם  הצדדים,  הן  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  נשוא עבי  ודות 
הוצאה או  ן בכל  יישא הקבל,  וח כנדרשטהסדרת ביי המצאת או אי  אההליך עקב  

  .   ק שיגרם עקב כךנז

מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  ראי לנזקים בלתי  הקבלן לבדו יהיה אח  9.10
הנ  העצמית  בפוקההשתתפות  כלשובה  אוליסה  העו  הי  סכומי לנזקים  על  לים 

    ות הנקובים בפוליסות.ריהביטוח וגבולות האח

ו/או  עה כנגד המועצה,שה ו/או תביכל טענהו/א ודריא תהיה לו לצהיר כי הקבלן מ  9.11
זק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים  אים מטעמם בגין נ נבחרי המועצה ו/או הב

ור לעיל בדבר פטור האמ  כאמור.   לנזק  ל אחריות אותם מכ  והוא פוטר בזאת   הנ"ל,
  כוונת זדון.  כלפי אדם שביצע נזק בל מאחריות לאיחו

מועצה לואו או בחלקו, תהיה הורט לעיל במ חייבותו לפי המפהקבלן בהת   ד לא עמ  9.12
אך לא ח (זכאית,  , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו )וככל שתוכלייבת 

חש ועל  הקבלן  ו/אב של  בונו  לשלם  שה  מקומוו  סכום  לגרוע כל  מבלי  וזאת  וא, 
ל  הקבלן תחו   לבמקומו שות לערוך ביטוח עצה לכל סעד אחר. הזכמומזכותה של ה

  . יטול הביטוחגם במקרה של ב

   

  אחריות הקבלן   .10

נ הק 10.1 יהיה אחראי לכל  ו/או לרכוש עקב אספקה  זק או אובדן אשר  בלן  יגרם לגוף 
שיל מתקני  של  התקנה  ו/או  וו/או  העט  נ   בודות ביצוע  כל  כאמור  לרבות  זק 

  תם.   עים המעשיים למניע יה וינקוט בכל האמציחלמועצה, לעובדיה או לשל

אחראי  קה  10.2 קלקובלן  או  נזק  לד שכל  לכביש,  מים,ל  לרשת  למדרכה,  לכבלי    רך, 
לחשמ   ,טלוויזיה תקשורת,  ו/או  אחרת, ל  קרקעית  תת  ולתשתית  לתיעול  ביוב, 

עקב   ו/או  כדי  הע בתוך  ביצוע  שהבודות,  הקלקין  או  ובין  נזק  באקראי,  נפגמו  ול 
או   מעשהקשהנזק  בשל  נפגמו  מראלקול  וצפוי  הכרחי  לביצועה  העבודות,    ש 

 צונו של המנהל.  יעיל ביותר ולשביעות רהוא באופן התוקן על חשבונו י

ל דמי נזק, או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם לן מתחייב לשלם כהקב  10.3
הנמצא בשרותוחר  ה   א  לשל  ו/או  שלישי,קבלן  פגיע  צד  או  מתאונה  ה  כתוצאה 

 ת.  עקב ביצוע העבודו  כלשהם תוך כדי ו/או
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 שבאחריות  נזקים   בגין  נזק  דמי  וא  פיצוי  שלם ל  תידרש  או  תתבע  והמועצה  הד במי  10.4
ע על כך המועצה לקבלן והקבלן יפצה וישפה את תודי  זה,  בסעיף   כאמור  הקבלן

ימים ממועד קבלת   7  תוךלה,  נזק שיגרמו  ו/או  הפסד  ,   ל הוצאהכהמועצה בגין  
 . ן המועצה לתשלומם מ דרישה

לב   10.5 מתחייב  עצהקבלן  את  המועמטח  ואת  כנ ו  חשבונו  על  הצה  נזק  כל  עלול  גד 
 . ורט לעיל ולהלן ההרשאה והכל כמפ מביצוע העבודות נשוא להיגרם או לצד ג'

מתחייב    10.6 הקבלן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  על  למבלי  הספק  בכחשבונו  מקרה  וא  ל 
גיד שבו   זה,  חוזה  פי  על  עבודה  זהירות   ורמתבצעת  אמצעי  לביטחונו של   ושאר 
מהציב בכל  ד ק ור  שיהיה  ורה  דין  פי  על  הוראהרוש  פי  מוסמכת    על  רשות  מצד 

  מפקח.  ו, או מצד המנהל או ה כלשה

   

 ת הקבלן  התחייבו .11

  הקבלן מתחייב בזה כלפי המועצה:   

  ר. ביות  רה הטובהודה בצובלבצע את הע   11.1

 ה.  אימים לביצוע העבוד מת ק אנשים בעלי הכשרה, ידע ויכולת להעסי   11.2

והקבלן מתחיי   11.3 זה בה  חייבויותיו עפ"יקיים את הת לב לבצע  דין הסכם  תאם לכל 
 ת. ה של הרשויות המוסמכוו/או הורא

ות,  נ יב להשיג על חשבונו הוא את כל האישורים, ההיתרים, הרישיוהקבלן מתחי   11.4
ופולהרי הדרויסות  שוי  התחייהביטוח  מילוי  לשם  דין  כל  עפ"י  עפ"י  בושים  יותיו 

 העבודות.  וחר ממועד התחלת מית, לא יאוועדה המק, לרבות אישורי הוהסכם זה

להימנע     11.5 מתחייב  הציבורהקבלן  בנוחות  המפגיעה  לזכות  מהפרעה  שימוש , 
וכי מעבר  שביל,  דרך,  בכביש,  ורכב  אדם  כל  של  במהלווהמעבר  ביצוע  "ב  ך 

 ברכוש כלשהו.   קהעה ו/או הפרעה לזכות השימוש והחזות ומכל פגיהעבוד

 

  ן עצמאי    קבל .12

ובדיו  ן עצמאי, וכי הוא או עלמועצה כקבלו נותן שירותיו זה, כי הינ בלן מצהיר הקב   12.1
ה מן  הארגונית ש אינם חלק  על  מסגרת  או  על הקבלן  יחולו  לא  ולכן  ל המועצה 

ע אועובדיו המועסקים  ידו  מט  ל  זבאים  בין   כויות כלשהןעמו  מועצה.  עובדי  של 
יחסיו/או מטעמו לא קיהקבלן ו/או עובדיו  ן  המועצה לבי ו/או   עובד מעביד   ימים 
שולח בכל    יחסי  אושלוח  וכי  שהם,  ואופן  ל צורה  שבינו  בהתקשרות  בין  ין 
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 הסכם זה, כדי להטיל על המועצה או עובדיה שום תביעה הנובעתהמועצה, לפי  
  .   עבודהה מיחסי לפי טיב

שונה בגין כל  צה מיד עם דרישה ראוען מתחייב לפצות ו/או לשפות את המהקבל   12.2
לכוונתם המפורשת של    יקבע בניגוד למועצה, במידה וזק שיגרמו  נ אה  ו/או  הוצ

 המועצה לבין הקבלן ו/או עובדיו.  עובד מעביד בין  צדדים, כי שררו יחסיה

  

 הסבת זכויות     .13

ש  הקבלן למסורמתחייב  להסלא  או,  למשכן  מזכויותיו     ב,  חלק  כל  לאחר  או  ו/להעביר 
  רת, לאחר כל סור בכל  דרך אחעביר או למה להמחות, ל  י החוזה וכן שלאהתחייבויותיו לפ 

לפי המזמין  כלפי  המ  זכות  בהסכמת  אלא  ובכת החוזה  מראש  לתנאים ועצה  ובהתאם  ב 
 שתציב המועצה. 

  

   קבלני משנה  .14

לא    14.1 למסוררשהקבלן  מ  אי  שייצור  סותקן  מכל  קבלני ג  ילוט  לידי  ממנו  חלק  או 
ומר  בהסכמתו    לאמשנה א יהיהויקט. מנהל  אש של מנהל הפרבכתב  ה פרויקט 

י קבלני  ליד   העבודהור ביצוע  לסרב להרשות לקבלן למסיקול דעתו,  רשאי, על פי ש
  ללא צורך בנימוק. המשנה 

צבה של ה וההות ההתקנ צוע עבוד ביהקבלן יהיה רשאי להתסייע בקבלן משנה ב  14.2
  . רק באישור מראש ובכתב של מורשי החתימה במועצה י השילוט בשטחמתקנ 

בזה,  מ  14.2 בין  כיובהר  עובדים,  ל  העסקת  משתלם  העבוששכרם  זמן  ובין  ד פי  ה 
כשלעצששכ בה  אין  משום רם  אומסי  מה  המבנה  של  ביצועו  חלק    רת  –של 

  מנו, לאחר.  משתלם לפי שיעור העבודה מ

עי  14.3 בתחום  רשומים  להיות  חייבים  המשנה  ככלקבלני  ר  סוקם  שכזה  ישום  שקיים 
לעבו   בסיווג המתאימים  לכללובהיקף  או  הקבה   דה  שבכוונת  להטיל  עבודות  לן 
  ה. נ בביצוע המב עליהם 

כיה  14.4 ביבהסכמי  קבלן מתחייב,  לם  קבלני המשנה  לבין  הוראות שאינן  נו  ייקבעו  א 
  ה זה או עם ביצועו. אחד עם חוז עולות  בקנה

  

   הפרות  .  15 

  ו מצד הקבלן:   ההסכם  כול כהפרת ים תחשב נאים הבאהפרת אחד מהת 
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  המנהל.   ט לפי דרישת ם תחזוקת השילו קבלן או בא כוחו לשה י התייצבות א  15.1

  פות. במקצועיות בתקלות דחו ו/און במועד לא טיפל הקבל  15.2

  בהסכם  זה.  ות היסודיות הפר הקבלן הוראה מההורא  15.3

  ת משפט מוסמך.כסים ע"י בינוס נ ו צו לכיניתן נגד הוכרז הקבלן כפושט רגל, ו/או   15.4

  . ימים  7 ן את ההפרה תוך נאי מההסכם ולא תיקת  ר הקבלן את הפ  15.5

זכוהמועצה    15.6 לעצמה  לבצע  שומרת  הת  מהאת  חלק  או  הבאים  לפי דברים  ם 
ות ו/או סעד העומדים לרשותה כדין: גרוע מכל זכקביעתה הבלעדית, וזאת מבלי ל

לכיסוי , לחלט את ה הפרה  לכל     500לן בסך  הקבלקנוס את    ערבות הבנקאית 
לנזו  הוצאותיה מוסכם  כפיצוי  בהוכחת קיה  צורך  ולבט  לא  ההרשאה  לנזקיה    את 

  לושה חודשים.  קבלן בהתראה מראש של שעם ההחוזה  לאלתר; לבטל את 

   

   כלפי הקבלן מתחייבת בזה  הרשות .16

  בודה. את העלן לבצע אפשר לקבלשתף עמו פעולה כפי שתמצא לנכון, בכדי ל  16.1 

    התשלום ותנאיו      16.2

התחייבויות קיתמורת    16.2.1 מלוא  לפום  הקבלן  של  ויו  זה  חוזה  ספחיו,  נ י 
לקבלן  תשל  התמום המועצה  ר  נקובה במפרט הצעת המחירה האת 

שבוצ לכמות  ובהתאם  ידו  על  שהשהוגשה  בפועל  ידי עה  על  וזמנה 
  . )ורה"לן: "התמפועל (לההמועצה לפי הוראות חוזה זה וסופק ב

ספק  גש למועצה על ידי התוחשבונית ש   שלום התמורה יעשה כנגדת   16.2.2
  ן: כמפורט להל

ה  16.2.2.1 וחמישה (  25  -עד  חוד )  עשרים  ימבכל  הקבלן ש  ציא 
  ן בגין ציוד שסופק בחודש שחלף. שבוחלמועצה 

ומחירים  המפק  16.2.2.2 הכמויות  לרבות  החשבון,  את  יבדוק  ח 
אחד) ימים מיום  (עשרים ו   21  -מ   לא יאוחרבו, ו   ים הנקוב

ת והמחירים  או ישנה את הכמויו  שריא,  החשבוןהמצאת  
     .שיקול דעתו לפי

כי       16.2.3 מוקדם תנאמובהר  הזמנת  לתש   י  הוצאת  הינו  חתומה לום  עבודה 
המורשים   הגורמים  הזבידי  על  המועצה.  לחתום  בשם  סיפק  מנות 

בניגוד  ציוד  הקבלן  ת להוראה    והתקין  לא  הזו,  חייבתהיה   מועצה 
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בגין תמורה  כל  הנ   בתשלום  כ  -  "להשירות  מתחייב  לא  והקבלן  י 
  ור.   תשלום כאמ-ין איו תביעה בגאכל טענה ו/ תהיינה לו

וכן    16.2.4 התשלומים  הסכמת אישור  משום  בהם  אין  התשלומים   ביצוע 
  ב ו/או תקינות הציוד שסופק. המועצה לטי

וסופית לשירות    כוללת, מלאהמורה מהווה ת   רטת לעילהתמורה המפו  16.2.5
את   שניתן, זמ  וכוללת  להם  התשלומים  ללא  לוא  הקבלן  מן  כאי  יוצא 

  . להכל

ההובלה ו/או  ר לביצוע האספקה ו/או  בקש  ו לקבלןכל ההוצאות שיהי  16.2.6
הקשור  ביצוע  כל  זה    ההתקנה  ועל  לעניין  בלבד  הקבלן  על  יחולו 

  ה.  וזה זורשות בחאחרת מפ חשבונו, אלא אם כן נאמר 

  

    ערבות.  17

מוס  17.1 בהקבלן  למועצה  עמע ר  זה  הסכם  חתימת  בנקאית מד  ערבות (ל  רבות  הלן 
  ל חלק מהן לפי ההסכם. יו וכיבויות הבטחת מלוא התחילשם  ,צוע)יב

דרישה ראשונה, בלתי  המועצה, בת  הערבות תהא אוטונומית לטובת    17.2 פירעון עם 
של  מותנית,   סיום    שנהעד  וקפה  בתתעמוד  ש    70,000בסך  ממועד 

  המדד הבסיסי , כאשר  ם לצרכןצמודה למדד המחירי  יה בות תההער  ההתקשרות.
המדד   ויהיה  האחרון,  להידוע  בהתאם  כטופס    נוסחהכל  למסמכי    10המצורף 

  ההליך. 

נ   17.3 תהיה  בבת הערבות  למימוש  רשאית   יתנת  תהא  והמועצה  לשיעורין  או  אחת 
הערבוהפעיל  ל חלאת  או  ממנ ת,  מקרהק  בכל  לא    ה,  הקבלן  המועצה  שלדעת 

  ה. ו עפ"י הסכם  זייבות מהתחייבויותיתחמוד בה יע

   

  ק וערבות בד תאחריו .18

  ו על ידו.  למוצרים שסופק  אחריות עניק למזמיןהקבלן י  18.1 

האחריות  18.2  ה  וצריםלמ  תקופת  מרכיביהם)  (למתקני  כל  על   לחמש תהיה  שילוט 
  הקבלן. ידי  שילוט עלהתקנת ה ממועד  שנים

ממועד התקנת   לשנתייםתהיה    בשטח  בהלל להצכו  להתקנה תקופת האחריות    18.3
  הקבלן.  ישילוט על יד ה

עמידת  18.4 בלהבטחת  הספק  של  לאחריות  ו  בנוגע  את דרישות  לתקן  והתחייבותו 
מהיקף    5%על סך    ערבות בדקקבלן יידרש לקופת האחריות, ההשילוט במהלך ת 
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יצוע  את, כתנאי להחזרת ערבות הביודגש בז .)מע"מ (כולל ותה/ההתקשרההזמנ 
  שות ערבות בדק. לן, הקבלן ימסור לרקבל

תהיה   כן,מהמועד בו נדרש לעשות  ימי עבודה  5תוך את השילוט יקן הקבלן ת לא      18.3
את השי לתקן  ורשאית המועצה  יישלוט   20%א בעלות התיקון בתוספת  המזמין 

   ומד למזמין.חר העכל סעד אלפגוע ב וזאת מבלי  תקורה

  

  והודעות ה העבוד ביקורת על ביצוע  .   19 

ת הסכם לשביעו בויותיו בהתאם לושאר התחיי  את העבודות   ן מתחייב לבצעהקבל    19.1
וימלא לצורך זה אחרי כל הוראורצונה המוחלטת של המ תיה של המועצה  ועצה 

לרבוו נספחיו  על  זה  בחוזה  שמפורטות  בין  להמפקח  ביחס  הת    התקנה מקומות 
השילוט, ההתקנה  של  אופן  אספקתו,  ה  מועד  מסמכי  ור וכל  מתוך  אחרת  אה 

  בודה. עשת לביצוע ה ההליך או הנדר

וכו' תהיה בסמכות המפקח    , טיב הביצוע, תכיפותוצוע העבודותהביקורת על בי  19.2
הקבלן להוראות   ועל  לדעת להישמע  תיקון  הטעון  את  להן  בהתאם  מיד  ולתקן   יו 
סמהמפקח.   ללמפקח  מכות  לכל  בעניין  היכנס  הוראה  כל  ולתת  ביצוע קום 

  בודות.  הע

מוצהר  להסרת    19.3 ספק  בזה  כל  מסכומוסכם  למפקח  בעניי  ההחלטה  טיב ורה  ין 
וניכוי הסכום עבור  הביצ תשלומים לקבלן  אי ביצוע העבודות כולן או חלקן, מהוע 

או לעובדיו הזדמנות סו נתן לקבלן  לתי  דה הבקון העבובירה לתיבלבד שהמפקח 
   מושלמת.

מצד   19.4 שתשלחנה  ל  הודעות  לפי  משאחד  רשום  בדואר  בנהו  המצוין  מבוא המען 
  מועד המשלוח.  שעות לאחר 48ו הגיעה לנמען כאיל  תראה  לחוזה,
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  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

_____ _______________ __________      _________________________    

  ן  הקבל                                    עלה עירוןמית מועצה מקומ

  מטעמו   שי החתימהרבאמצעות מו    ,  מעלה עירוןעות ראש מועצה מקומית באמצ

  _______ ה"ה ___________ ת.ז. ____                   __________ועצה מר _____גזבר המ

  כי עו"ד, מאשר ________ ___ אני הח"מ,            מ, ___________ עו"ד, מאשר כי  אני הח"

  הסכם זה נחתם בשם הקבלן על ידי     קומית מ הסכם זה נחתם בשם מועצה

  על הסכם זה.לחתום בשמו  שים המור          . רשים לחתום בשמהדי המוי-על מעלה עירון

  

 ________________________ ___           ____ __________________________  

  עו"ד                   "ד עו                          

  

 __________________               _________ ________  

  ך תארי                   תאריך          
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  רט טכני  מפ –מסמך ג'  

  ני מפרט טכ

           כללי .1

במ  כל .1.1 זה  האמור  הממחייב  פרט  הקבלן  אחרת,  ,בצעאת  צוין  אם  והרשות   אלא 
   ויתרה על כך בהודעה בכתב.ת המקומי

פי   הכל על  י השילוטאת מתקנ ין ולספק  להתק  צר,ילי  נן,צע לתכהמב  ןבאחריות הקבל .1.2
 . צועיים המקובלים המתחייב במסמכי המכרז ועל פי הסטנדרטים המק

שיספק והשלטים  ילוט  קני השלכל מת   אחריות ין  לספק למזמהקבלן המבצע מתחייב   .1.3
 ז.  לרשות, הכל כמתחייב במסמכי המכר

׳אררכמע .1.4 בדפים הבאים מהווה  כלגת השילוט המתוארת  ,לז  עירוים׳  ני הקמת שילוט 
   ובכפוף למגבלות התקציב.  על פי הצורך יה בפועל יהשום יי ה .מעלה עירוןב

תן  ל את מתכלודה  ולכן העבו  .נון מסגרת כלליתעיצוביות ותכ  נחיות כולל גם ה  פרטהמ .1.5
  , סקר ומדידות באתרים ים (כגון :נלוו  ירותים וש  ,ההתקנה  יצור,יה  ,ותי התכנוןמלוא שיר

גביצו  ת,והדמי מ  רפי,ע  מידע  פגישות    קצועי,מתן  וכדומבמועקיום  הנדרשים   ,)הצה 
 .  מעלה עירון רשות המקומית ליישום מערכת השילוט ב

 צור. ייתן אישורה לת עם מהמקומי סרו לרשות רטוטים הסופיים ימל המסמכים והשכ .1.6

 הקבלן המבצע  .נים ברשות המקומית גורמים שומספר    העבודה עשויה להתבצע מול .1.7
השילוטא יתא,  ת  שיידרש,  את  ככל  עבודתם  ם  עם  מתכנניש עבודתו   יועצים,   ,ם ל 

 .  ברשות  התשתית העירונית וקבלני עבודה אחרים הקשורים בפיתוח 

על מתקנים החלים    ,ים המחייבים ולתקנ   לחוקים   ו בהתאם היר והתקנת השלטים יייצו .1.8
המתואר והבניהביני  ,זה  במפרט  מהסוג  התכנון  חוק  התג  ,הם  אזרחיו תקנות   ת, ננות 
המוסד לבטיחות    משרד העבודה,  -ים  הרלוונטי  ולפי הוראות הגופים   ,ו׳חוק החשמל וכ

    וכיוצ״ב . ש,מכבי א, גהות ו

 םקוד ל ניסיון  ובע   ,יתי של מערכות שילוטתעשיה ביצור  תמחמפעל המ ע ביצור יבוציה .1.9
 מוכח.  

ע  1.10 היצוכל  תעשנ בודות  בכר  לאישור  ה  שאושרה עבודה    ית לתכנ   בהתאם   הרשות,פוף 
הרשות,  ידי  על  שאושרה  השלטים  מיקום  את  המציגה  למפה  בהתאם  רשות,  ידי  על 

 נייםכמפרטים טלבהתאם  ט,  לכל סוג שלר על ידי הרשות  אושהתאם לאב טיפוס שב
 י הרשות. שאושרו על יד מסמכי עיצוב ו
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היצור    1.11 השלטעל  להוהתקנת  מקים  מרבית צועייות  ובאיכות  ל  .ים  תשומת תיש  לב   ת 
החומרמיו לעיבוד  והגמרל  ,לחיבורים   ,חדת  העזר  והן    חומרי  היצור  בעת  הן  בעת 

  .ההתקנה

 .  ותקנושי בות השלטים על חוזק ויצי אי חראיהיה קבלן ה  1.12

ן לספק תיעוד קבלהעל    ,ות ההתקשרתקופת    הרשות המקומית ולאורך כל  דרישת   ילפ  1.13
(לד מוכ מס:  וגמאיח  הח)  חשבונית  ולרכישת  בתכניות   הרכיבים ומרים  שיפורטו 

 . לביצועובמפרטים 

כל תקן השילוט על    לט,הן למוצר (לש  –ת  הקבלן ייתן לרשות אחריוכל שלט שיותקן  ל  1.14
ומרכיביו ה)  על  הכהן  המכרזבמסמט  כמפור  להתקנה  שיכי  במקרה  שימוש .  עשה 

            ו.  גם עלייחול  להל"ןאמור וצר מדף׳ ,הב׳מ

   

    שילוט תכולה וסוגי . 2

י שמות שלטמעוניינת במסגרת התקשרות זו בהתקנה של   מעלה עירוןמועצה מקומית  2.1
 ;ושלטי מספרי בתים  רחובות 

 ה.  שלטים נשוא מכרז זי הטיפוס של סוגי האבת כולל את הצג  זהמסמך  2.2

שיידרש   2.3 לרכוש  העל  ככל  הקבלן  את /פונטאת  ניה  הגופן.  דרך רכישה  לביצוע  תנת 
 ם צורהחראית בשולא תהיה א   ות רשה   .  www.fontef.com  גופןהכתובת אתר מעצב  

 . מי מטעמואו  קבלןהי ים שיבוצעו ע״שהיא להפרות זכויות יוצר

 . ית בערבית ובתעתיק לעבר בשלטוצג ישם הרחוב  2.4

הקבלן  באחר 2.5 את  יות   עברוי  והכיתובהגרפיקה    .לשלטים והכיתוב  הגרפיקה  להכין 
של    ל אחריותותהה עיתוב  והכתקינות הגרפיקה    .הקבלן  די על י הגהה לשונית  בדיקה ו

 לשוני.  וסח הכולל הקלדת הנ  ,בלן המבצעהק

הזוכה 2.6 לכל    הקבלן  גריציע  מספר  שלט  יל  סאות סוג  על  ולאישור  הרשות בחירה  . די 
שלט.  ייתכנו   סוג  לכל  הסופי  טיפוס  האב  לקביעת  עד  תיקונים  סבבי  ור  תמחבמספר 

 . לקחת בחשבון העבודה יש

  

  קדם ייצור  כנון ושלבת . 3

  קבלן:  ל רשות תמסורה    3.1
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עירוןעצה מקומית  מומפת   - הרוללהכ  מעלה  ביישות מיפוי    וינו יצב. במפה  חובות 
 מזהה. לט יקבל מספר סידורי וצבו השלטים. כל שים בהם כל המיקומי

, מספר  העמוד   –קן שילוט  טבלה בה יצוין עבור של מת   - כתב כמויות  צורף  ילמפה   -
 ילוט.  תוב על כל לוח שהכי ת השילוט,לוחו

יידרש  הקב 3.2 בשטחסלבצע  לן  ההתקנהיורים  באתרי  בשה  יועדים,המ  ,  יבצע  ין  קבלן 
  מתקני השילוט.  ם בהצבת סיכוניאו בלות ו/לטובת בדיקת מג היתר גם 

השילוט    הקבלן למפת  הערותיו  כל  את  המרכז  מסמך  לרשות  למסור  ולכתב יידרש 
   הכמויות.

  . מסמךבזאת  בלן יצייןת וכד', הקבודת הכנה מיוחדת עקנתו מחייבמתקן שילוט שהת 

וג או בס/ם מתקן השילוט ונויים במיקושות לבצע שילן יציע לרהקבככל שיימצא לנכון,  
  מתקן וכד'.ה

הרשות תתקן וככל שיידרש  מסמך הערותיו של הקבלן    שות המקומית תבדוק את הר 3.3
  .  ב הכמויות לוט ו/או את כת את מפת השי

  ימסרו לקבלן. ת,ס הרשוידי מהנד  החתומים על, ויות עדכניים כמ שילוט וכתבמפת 

מייצו  3.4 השילור  בכמויות  תקני  הנ ט,  עלומהסוגים  יבוצע  ה  דרשים,  לאחר רק  קבלן  ידי 
רכש  קבלת  המקומית  מהר  עבודה/הזמנת  שאושרהשות  העבודה  תכנית  תצורף   לה 

  . הרשות הנדס מעל ידי ונחתמה 

את כל המידע  וללים  טכניים הכט, נספחים  מתקן שילוט / שלשל  לכל סוג    ףהקבלן ייצר     3.5
המשמ להמקצועי  והתקש  השלטים,  ייצור  פירוט  נת  החומרים  כולל  של    ושיטותמלא 

חהייצ חתכים,  אבור,  מדף,  רכיבי  ביניים, ומרים,  ומידות  כלליות  מידות  נלווים,  יזרים 
בקרקע,   והביסוס  ריתוכים  רכסוגי  תיאור  החשמל  מחברים,  תפעוליים ורכיבי  יבים 

  וספים.  נ 

  

  וטי השילמתקנצור יי . 4

    :חר בוצע רק לאי טמתקני השילויצור י  4.1

ה נדרש להכין  שקבלן העבוד   סופי  טיפוס  אב  מית אישרה את המועצה המקוש      -
 . של מתקן שילוט לכל סוג

 ן יגיש לרשות.  ת העבודה שהקבלתכניחר שהרשות המקומית אישרה את ולא       -
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החומכ 4.2 לוהר רים  ל  המשמשים  השלטכיבים  מתא  ,יצור  ליהיו   חיצוני שימוש  ימים 
האקלבו ישראלהמאפיינים  ים  תנאי  זמן,ו  ,את  בתקנ   לאורך  הנדרש  שבחולפי  וק ים 

  .  ידי הרשות  שיוזמנו עלהשלטים  גי כל סולים על הח

תכות . כל המם ותקינים השלט יהיו חדשים ליצור כל חומרי הגלם והרכיבים המשמשי     4.3
ו  עבראו    ,וחלודה  י קורוזיהות בפנ יינה עמיד לטים תההש  נה בשימוש ביצורהייאשר ת 

יחד  ו  , שרויים ככל האפ, וסמלוונים יו מגוחיבור יה  ברגי  .חלודהו  ת קורוזיהלמניעיפול  ט
  .תחזוקהטובת  ים לצורכי פירוק חלקי השלט לאת נגישעם ז

ורכיבי    4.4 בבסיסים השקב  , פלדה בשלטים ברזל  בקרקעעיקר  ובכלל   שמעליה  או  ועים 
ומחברים סטרקונ   ,מסגרות   ,עמודים   ה:ז מגול  ,וקציה  וצבועים וונ יהיו  נגד    ים  היטב 

  . דהוחלו ורוזיהק

אובשלטי    4.5 שח  ם  מתכתיים לקי  הנדסי  לטים  צורך  בהם  ב  שאין  או להשתמש  ברזל 
  .   עשה שימוש באלומיניוםי י ,פלדהב

  מ"מ.   2לפחות  ל י שיהיה בעוב  המשמש למעטפת שלטאלומיניום          4.6

יש  בשלטי  4.7 בהם  ה שימוש  ם  בחזית  פלסטיים  לשלטים, וי  :כגון  ,שלטבחומריים    ניל 
  . בד סט בלסוג קאהוא יהיה מ ,ומהפרספקס וכד 

נה צביעת שכבת  תנור) ותכלול בבחדר צביעה מקצועי ( עבודות הצביעה תעשנה  כל    4.8
לצביעת ה   סוג.  פריימר  צבע  -יסוד   המשמש  יה  צבע  בעל  יה  השלטים  רכב  צבע 

רגת נים, או בד ש  10לאחר    50%של עד  דהייה  ת  ובדרג  שנים   5ות  של לפחדות  עמי
    חותה מכך. דהייה פ

לפחות   שנים   5חיים של    עלי אורךב  ים פלסטיים ייוצרו מחומריצים  ח  ,לים סמ  ,כיתוב    4.9
פחותה    , או בדרגת דהייהשנים  10לאחר    50%ויהיו בעלי דרגת דהיית צבע של עד  

  . מכך

  צע בפלוטר.  יל יבוחיתוך וינ ו   cnc -ב יבוצע כרסום   4.10

השלטכ  4.11 יל  ויוים  שיעיוצרו  כך  בת תקנו  היטב  המדו  בתנ נאי  השאקלים,    , מושיאי 
ובנג יעמ יפיותבהטרחות  השלטים  כל  לרבות.  המקומיים,  האקלימיים  בתנאים   דו 

  .  ״בוכיצו חול , גשם, סופות לחות , קורורשי חום הפ ,קרינת שמש ,רוחות 

יעשה  יצור השי  4.12 תחזוקאפשרו  כך שיבטיחלטים  לת  פרט העשוי  לכל  ות עם התבלה 
  . והחלפהירוק נים לפ ו כך שיהיו נית נ יוצרו ויותק. השלטים יןהזמ

  . נקיים ומלוטשים ,ם תהה בעלת ריתוכים פנימיים בלבד ירמת הגימור של השלט  4.13

ש  ימו חיות לשת הטכניות וההנ וראוך מילוי ההמרי השלט יעשה תוימוש ברכיבי/חוש  4.14
   .י/חומרי השלטי רכיבשל יצרנ 
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למעט   ,ם ק ומייסת אבם לכנ בורי החלקי כל אזורי חיסיליקון את  באמצעות    אטום יש ל  4.15
  .  אוורור פתחי

ידי    ,המצויים במרחב הנגיש לבני אדם   גל שוליים של שלטיםיש לע  4.16 יצירת רדיוס על 
  .  גופני אחרת וכל נזק חבלו ,רת חתכים ליצית האפשרות שימזערו אכך  ,נהפי

  . בציהורנה גם פסיההלחמות תעב .מלוטשות ות וההלחמות תהיינה רציפ כל  4.17

  . ןקיהיו בעלי ת  ,תקן ממכון התקנים  להיות בעלי עפ״י חוק מרים הנדרשים ם וחורכיבי       4.19

  .נהעל עד למועד ההתק וא יאוחסן במפהבגמר יצור כל שלט   4.20

יסומן  לכ  4.21 שייוצר  שיק  שלט  בלוחית במקום  של    זיהוי  בע  על    5בגודל  ,  ס"מ  7ס"מ 
  . אחד  בצבע טומטאלמ״מ ומודפסת בפו 0.5ובי של לומיניום בעהמיוצרות מא

  .  ת של השלטים יקבע עם הרשות המקומישיטת ספרור המזהה       4.22

ספק  4.23 הסר  הזכלרש  , למען  המקומית  השלטות  את  לבדוק  במפעות  הן  במהלך   ,לים 
ופת ההסכם . במהלך כל תקתקנת השלטים בתום הבשטח  והן  ור השלטים  ולאחר ייצ

בצע בדיקות ולופן אקראי  בא  ,רך היצוגום פריטים במהלהעבודה לדן  ה רשאי מזמייהי
  תקנים.        לרבות בדיקה במכון היכות היצור לרציפות א

  

          התקנה  .5

שביעות ל  תהיהקנה  הת שה  כך  במפרט זה,  תאם למפורטסופקו ויותקנו בה השלטים י  5.1
  .  ובלים מקצועיים מקולסטנדרטים  ןובהתאם לכל די ות המקומית ון הרשרצ

התקנה    5.2 כל  הנדרשים התיא  בוצעוילפני  המקצועיגורמיהמול    ומים  הרלוונטיים ם   ים 
ובהתאם   בטוחופן  באביצוע התקנה  שם  וגרומים נוספים ככל שיידרש וזאת למועצה  ב

  .  לתכנון

. ע ההתקנהסיכונים בביצו  גבלות ו/אובשטח מא האם יש  ווד יהקבלן  ,  לפני כל התקנה  5.3
ספ  בכל אפשרמקרה של  לגבי  להיווצות העבטיח  ת בעיו  ,ות ההתקנהק  ר בעת לולות 

י שטח ציבורו/או ל  עלולים להיגרם למבנהשאו נזקים    ,ות ההתקנהאו בעקבההתקנה  
ו/ו/אעירונית  שתית  או לת ו/פתוח   המועצה   זאת לידיעת להביא  יש    , או לדרךו מדרכה 

  ך העבודה.  הנחיות להמשמהרשות ולקבל  ,ת התקנת השלטטרם תחיל ,מקומית ה

 ל המשתמשים בדרכים הגים והולכי רגה של נ געו בקו הראילא יפכך ש  ושלטים יותקנ  5.4
    .ובמדרכות 

ב  5.5 יותקנו  ראייתם באופן שיבט שלטים  ל  ,ם בירור ממרחק מתאייח את  , ייעודם בהתאם 
  התאורה.  ואמצעי  רךהד  נאיתחשבות בתותוך ה ,לם בהתאם לגוד
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רחובב  5.6 שלט  כ  עמוד  תלת  שם  נףמסוג  שלט  בנ ה,  שיותקן  לשרחוב  השיצב  לטים ני 
יו  האחרים, נמוך  בגובה  הש יותקן  של  ראייה  לאבטיח  כדי  זאת  כיוון. תר  מכל  לטים 

שכזה   יהיגבמקרה  וזאת ובה העמוד  יותר  ארוך  לעמוד כ  ה  השלט  די  שגובה   בדרישה 
  .פני השטחס"מ מ 260 -עלה משל למ  בההיה בגו"הנמוך" י

   .ציבור פתוח שטחב או ות עה לתנועה ברחובך שיהוו הפרלא יותקנו כלטים ש    5.7

המותקנים   5.8 רכב,  ,בכבישים   שלטים  כלי  לתנועת  יפריע  שלא  בגובה  כולל   יותקנו 
  . כדומהכבאיות ו איות,מש

יהמותקנים    שלטים   5.9 מדרכות,  של  בגובבשטחן  לותקנו  שמעבר  אדם  הושטת  ה  יד 
   י המדרכה. מעל פנ ס״מ   260לפחות ובגובה של 

העש  שלטים   5.10 פינות  לבעלי  ופגיעה  ם  גרוויות  יותקנ לחתך  אדם  מאחובבני  או ו  גדר  רי 
  .  אמצעי הפרדה אחר

וכשהם    ,יצוריפעל הבדיקת תקינות במ  לאחר שעברו  ,נההשלטים יובלו לאתרי ההתק   5.11
  . ך ההובלהת במהלמנע שריטות ופגיעויבודד שם בחומר מועטופי קנה מוכנים להת 

  . טרם ההתקנה צוריו פגם ביב גלהאו שנת ם במהלך ההובלה ין שלט שנפגלהתק אין  5.12

היה אחראי על  הקבלן י  ,סגירת כבישים לצורך התקנת השלטים מקרים בהם נדרשת  ב  5.13
   .ת ישראלעם משטרים סגירת הכבישיאום ת 

שיגרם כל    5.14 ההתק  ,נזק  מההתקנהו/אנה  בעת  כתוצאה  למת   למבנה  ,ו  או  ו/קן  ו/או 
  . ונו י הקבלן ועל חשבעל יד יתוקן  ,תשתית ל

ב  5.15 לשבשלטים  חפירה  עבודות  נדרשת  ביסוסהם  מדרכות פתיח  ,ם  מיוחדת, ה  ,ת   כנה 
לתש  עירונ התחברות  וכדומתית  עם    יש  ,הית  תיאום  המקומילבצע  בשלב הרשות  ת 

יצור. זה,   טרום  ה  במקרה  תתבצע  תי  ,תקנהלא  וללא  עם  המועצה אום  של  אישור 
  . המקומית 

ת והחזר   ,יחת מדרכות סגירתןפת   , יסוסהב  ,ירההחפ  עבודות כל עלות    הסר ספק,   למען  5.18
  תקנה. תהיינה כלולות במחיר הה ,קן לקדמותוהשטח או המת 

שילוטהתקנ   בסיום   5.19 מתקן  של  יצלם ה  הקבלן  תצלומים   ,  במספר  השילוט  מתקן 
את מתקדיגיטליים מ לראות  ניתן  בסיס מתקן   ן השילוט שהותקן,הם  אופן ההתקנה, 

ועוד.השיל יהצילומ  וט  בים  ומלארוהיו  מרחוקרים  במבט  השלט  של  של ות   ים  קריב 
  . ים המרכזיים הרכיב

פי  5.20 על  נדרש  פי  או    החוק   כאשר  הב נות  תקעל  תקינות  עלתקדיקת  שלט  של  ידי    נה 
 חראי קבלן יהיה אה.  נההיא תנאי לביצוע ההתקהעסקתו לצורך העניין    ,מהנדס מוסמך

ן העבודה יהיה . קבליקהועד הבד את מולתאם  ע ההתקנה  על ביצו  המהנדס,לידע את  
לקבל א  מהמהנדס  אחראי  בכתב  את  ההתקנהישורו  לתקינות  קבלן ה.  ובחתימתו 
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יהה אחעבודה  אישויה  להעביר  הראי  לרשות  זה  כל  מקומית  ר  עם  המסמכים יחד 
  ההתקנה .  הנדרשים בגמר 

 שבוניתו/או על חהמקומית על גבי תעודת משלוח    חתימת נציג הרשות יובהר בזאת,    5.21
אסמכת לום  לתש  הרכשתהווה  הזמנת  לקבלת  לא  א  תקינו   אך  של לבדיקת  תם 

  .  תקנהו/או איכות ההם שהותקנו השלטי 

ההת ,  בזאת   יובהר  5.22 ביצוע  המ  ,קנהיום  שלט יהיה  ,לכל  המוצר׳  ׳אחריות  לתחילת  ועד 
  תקן.  שהו

  '. ' עד ה, בימים א19:00  – 7:30עו בין השעות בוצבזאת, העבודות י ודגשי     5.23

  

            אחריות.   6 

א  6.1 ייתן  עלהקבלן  מלאה  חדש  חריות  שלט  וש  כל  לרשות  סגרת במיותקן  יסופק 
  . שנים  5 -וזאת לפחות לרות זו, התקש

לוח השלט, הכיתוב על  ,  עמוד, לוח השלט  –  בזאת, האחריות הינה עבור השלט  יודגש  6.2
  יר.  הצבע והכיתוב בתנאי מזג האוו עמידות 

הקבלןהאחריות   קופת ת משך  ב  6.3 לבצע    ,  תיקון  מחויב  ליקוי  של  כל  או  במתקני פגם 
  וט ככל שיהיו.  השיל

  ל מקרה שהכיתוב שגוי. וח השילוט בכבכיתוב על לתיקונים  היה לבצען מחויב יהקבל  6.4

ה  6.5 לטיב  גם  הינה  והתקנת האחריות  אם   צבת  בשטח.  שילוט   השילוט  שמתקן  יימצא 
במיק והוצב  שגוי  באור  גובהבאו   /ום  ו/או  השגוי  שגוי,  (כיוון)  יידרש יינטצייה  קבלן 

  את השלט מחדש.  ציב ולהתקיןלה

  .  שטחב צוע ההתקנה של השלטביום בי ת תחלחריוהא    6.6

במקהא  6.7 תחול  לא  השחתה  חריות  של  בשל  רה  מפגיעה  כתוצאה   כיםדר  תאונת או 
  וכדומה. 

   

          גמי השילוטד . 7

  מכרז זה. וניינת שיסופק לה במסגרת מע מעלה עירוןת קומיועצה משמ השלטים להלן דגמי 

  קשרותוע ההתים ייקבעו בתחילת ביצ הפונט ו לב: סוגיםשימ
  ייקבעו בתחילת ביצוע ההתקשרות  דיםוהעמו מו לב: הצבעים של השלטיםשי



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  88ד עמו

 

  

  

  כנףחד   – 1ס א'אב טיפו  –עמוד שלט רחוב 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  89ד עמו

 

  

  נף כדו  – 2'אב טיפוס א  –מוד שלט רחוב ע



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  90ד עמו

 

  

  

  כנףתלת   – 4טיפוס א'אב    –ט רחוב לש עמוד

  

  



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  91ד עמו

 

 

  כנףתלת   – 4א' אב טיפוס   – עמוד שלט רחוב

  



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  92ד עמו

 

  וס א'אב טיפ  –וב עמוד שלט רח

  

  

  

 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  93ד עמו

 

  

  טונלסוג פ  חלופות –שלט רחוב  

  

  

  

  

יהיה   - רחוב  שלט  באבץ    RHSופיל  פרעמוד  מגולוון  מפלדה     4*100*100במידות  חלול 
  מ"מ

ר  מספלתאם הוא יוו י הקרקעמעל פנ ויותר   מעל פני הקרקע  ויותרס"מ  270וד גובה העמ -
שמות  העמוד   שלטי  על  שיוצבו  במיקו  הרחובות  הויתחשב  יוצב  בו  שבכל ם  כך  עמוד 

לגובה העמוד יש   .רגל  ן יהיה כזה שלא יפריע להולכיוב התחתומקרה גובה שלט שם רח
  30. עומק הביסוס יהיה לפחות  קרקעלהוסיף את האורך הנדרש לביצוע הביסוס בתוך ה

 ס"מ לגובה העמוד.  30פחות ף אורך של ליש להוסיס"מ כך ש
העיגון   ועובי פלטת ודל  ע דפנות. גיזוק בארביה פלטת עיגון כולל תמיכות לחלכל עמוד תה -

עומ הביסוס  וכן  המלצת    ו יהיק  פי  יעכ   קונסטרוקטור על  שהעמוד  בעומסים ך  מוד 
  הנדרשים

 ס"מ 38ס"מ , גובה  66ידות: אורך יהיה במ שלט שם הרחוב -
  

 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  94ד עמו

 

  שלט מספר בית 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    עירון עלה מת רחובות רשימת שמו –' דסמך מ

  . ותהבא אות למפורטים בטבלעברית ותיק בתעו ית בערב הרחובות  שמות 

 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  95ד עמו

 

  

  

  כפר ביאדה  -שמות רחובות 
 

 

  שם רחוב בערבית  מספר רחוב מס"ד
שם רחוב תעתיק  

  לעברית 
 משמעות השם 

ل  512  1   ג עץסו  אלנח'יל  النخ

  ר קצה הה   אלטף الطف  511  2

مان  500  3   יין מים  מע  עין סולימאן  ع سل

فا 501  4   חיפה  חיפה ح

  שם עיר בספרד   גרנאטה  غرناطه  503 5

  המסגד   אלג'אמע الجامع 504  6

  שלום  אסלאם  السالم 505  7

ه  506  8   הראיה   אלבסרה ال

  מוחמד  של הספר  סלמאן אלפארסי  الفار سلمان  508 9

  גדשם מס  אלג'זאר  الجزار 509  10

  היער  אלחורש الحرش  510  11

  רחובות  11 סה"כ

     
 

    
 

  

  

  

  זלפה  כפר -שמות רחובות 
 

 

  שם רחוב בערבית  מספר רחוב מס"ד
שם רחוב תעתיק  

  לעברית 
  משמעות השם 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  96ד עמו

 

ه 200  1   אלקאדסייה القادس
שם מלחמה בעידן 

  וסלמי המ

  מתוק  קטר قطر  263 2

  ירמוך   אלירמוכ  موك ال  202 3

  השדה   אלקטאיין قطاينال 204 4

اسم  205 5   יסמין  אליאסמין ال

  שם מדען   'ם  אבן אלהית  ابن الهيثم  206 6

  חלק ממדינות ערב   אלשאם الشام 208 7

  יפו  יאפא افا 209 8

  שם מדען   אלפראבי الفرا  210 9

  יושר  אלס'דיק الصديق  211 10

  ז אור  אלארז  األرز  213 11

نا 214 12   שם מדען   אבן סינא ابن س

اط 216 13   רבאט  אלרבאט ال

  אלמגרב المغرب  217 14

מדינות שם כולל של 
ון מער  אפריקה  בצפ

  שדוברות ערבית

  תיקון   אלאס'לאח  اإلصالح 218 15

  רופא ופילוסף  אבן רושד  ابن رشد  219 16

  עיר בתורכיה  סטנבול יא اسطنبول  220 17

  בו הרירה א ره أبو ه 221 18
, סלמיאיש דת מושייח, 

  מתלמידיו של מוחמד

  ראש  אלראס  راس ال 222 19

  צבי  אלר'זאלה الغزاله 223 20

  אבן מסעוד ابن مسعود 224 21

עבדאללה אבן מסעוד, 
היה השישי שנכנס  
לאסלאם והלך אחרי  
מוחמד. נחשב לאיש  



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  97ד עמו

 

  סודו של מוחמד

  שם שכונה   ג'בר  -אל الج  228 22

دهأبو  227 23   אבו עבידה   عب

רת מלוויו אחד מעש
הראשונים של מוחמד  

 ובטח גן עדן שלהם ה

  פרשם שכונה בכ  אלסדר  السدر 229 24

ف  230 25   הכפר   אלריף ال

سان  231 26   שם של עיר   , בית שאןביסאן ب

  אלפארוק  الفاروق 232 27

כינוי של הח'ליפה 
י עומר בן המוסלמ

  אלח'טאב

  בית הספר  רסהמוד -אל المدرسه  233 28

  עות'מאן בן עפאן  ان بن عفان عثم 234 29

השלישי   הח'ליפה
"ארבעת במניין 

הח'ליפים הצדיקים"  
ו ב אימפריה  ששלט 

המוסלמית לאחר 
  מוחמד 

د  235 30   ח'אלד בן וליד خالد بن الول

מצביא מוסלמי ערבי 
ואחד מבני לווייתו של  

  מוחמדהנביא 

س  236 31   אבן אלנפיס ابن النف
אשכולות ערבי איש 

 מוסלמי 

س  238 32   מדינה  של שם   יה סיתונ  تو

  מדען  של שם   אלפנאר  الفنار 239 33

  אבן מאג'ה  جهابن ما 240 34

מומחה ממוצא פרסי  
מימי הביניים בתחום 

  החדית' 

  ר יאת'-אבן אל ابن االي  241 35
היסטוריון קלאסי ערבי  

  כורדי  ממוצא



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  98ד עמו

 

 עתיק בד  בית   אלמעאס'ר المعا 242 36

  של משוררשם   בן זיידון א ابن زدون  243 37

  ירושלים  אלקודס سالقد 244 38

اس 245 39   סעבאאל אבן  ابن ع

ן דודו של הנביא  ב
מוחמד ואחד 

מהצחאבה, חברי  
הנביא במסורת 

  המוסלמית

  שם של פילוסוף  אלראזי    الرازي 246 40

م  ابن 247 41   קיים -אבן אל الق

וסק הלכה מוסלמי  פ
ייך לאסכולת המשת 

ת,  ההלכה החנבלי
תאולוג, וסופר בתחום 

  הרוחניות

  אבו ד'ר אלע'פארי  أبو ذر الغفاري 248 42

אבי אשר כונה  היה סח
גם מנהיג האופוזיציה 

  וגם אויב השחיתות

  אבן כת'יר   ابن كث  249 43
איש דת ורוח מוסלמי, 

  כתב פירוש לקוראן 

  ס'לאח אלדין صالح الدين  201 44

השושלת את  ייסד 
האיובית במצרים 

  סוריהוב

  עין חרוד   תעין ג'אלוו جالوت ع  251 45

  ח'טאב עומר בן אל   عمر بن الخطاب 252 46

היה ה ח'ליפה השני 
במניין "ארבעת 

הח'ליפים הצדיקים"  
ששלטו באימפריה 
המוסלמית לאחר 

  מוחמד 

  פרחים   אלזוהור الزهور  253 47

ادر 254 48   יק ד ות בית ב  אלביאדר الب



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  99ד עמו

 

  מכה مكه 255+256 49

קום הולדתו של  מ
מוחמד, היא העיר  

בה ביותר החשו
לאסלאם ובירת מחוז 
מכה שבמערב ערב 

  עודיתהס

  סגול  ארג'ואן -א  االرجوان 257 50

  שם ואדי   ואדי אלמסקע  واد المسقاع 258+259 51

  שם כפר  ס'רפנד  فند 260 52

  שרשרת   ס'פד  صفد  261 53

  ם מדען ש  סעד בן אבי וקאס     وقاسا  سعد بن  262 54

  ירדן  אלארדן  االردن 250 55

ا 265 56 ل  עיר בספרד   אשביליא  اش

  בירת עיראק  בגדאד غداد 267 57

ع  268 58   שם ואדי   ואדי אלמשרע وادي الم

  יריחו  אריחא  ارحا 269 59

وت 270 60   תביירו  ביירות ب

  שם נהר אלפראת  الفرات 271 61

  הלימון   אללג'ון  للجون ا 272  62

  םמעיין מי  פרן-עין אל الفرنع  273 63

  גבעת ההר  אלמרתפעה   المرتفعه 274 64

  נכסים  64 סה"כ

  

  

  שמות רחובות כפר סאלם 
 

 

 מס"ד
מספר  
  רחוב

שם רחוב  
  בערבית 

שם רחוב תעתיק  
 משמעות שם רחוב    לעברית 



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  100ד עמו

 

1 101 
ارع الرئ  الش 

 כביש ראשי סאלם     سالم
  כפר שם 

ش  102  2   שכונה שם  דרוויש  درو

ض  103  3   לבן   אלאביאד  األب

مه 104  4 لد القد   קההעיר העתי  אל בלד אלקדימה    ال

  המסגד   אלמסג'ד  شارع المسجد  105 5

ه  106  6   בית קברות  בית קברות المق

  הקירות   אלג'דר   الجدر 107  7

الء  108 8   עיר במרכז עיראק   רבלאא כ ك

  רם אלעבד כ دكرم الع 109  9
אצל   שם שכונה השגור

  התושבים

  חארה אבו זינה  حاره أبو زنه  110  10
שם שכונה השגור אצל  

  התושבים

ل 111  11   העמק  סוהיל سه

  רימונים  אלרמאנאת    الرمانات 112  12

قه 113  13   אש  אלחריקה  الح

  אור   אלנור   النور 114  14

در 115  15   ירח מלא   אלבדר   ال

  הפרחים   אלאזהאר  زهاراال 116  16

  המגרש  אלמלעב  الملعب  117  17

  סוג אדמה  אלמתרבה ه الم 118  18

تون 119  19   זיתה  אלזיתון  ال

ه 120  20   שם עיראקי  אלעראקייה العراق

ل 122  21   הר  אלג'בל  الج

  אדריכלות   עמארה عماره 123  22

  שם שכונה   אלח'לה الخله  124  23



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  101ד עמו

 

  מים אגר מ  אלחאווז   الحاووز 125  24

  סולטן   לטאן אלסו السلطان 126  25

  הסאבים   ד אלאג'דא األجداد  127  26

  תקווה  אלאמל االمل  128  27

  הטוב   אלח'יר  لخ ا 129  28

ه 130  29   מקום לאוורור  אלעזבה  الع

ان  131  30   משכן  אלאסכאן  اإلس

د 134 31   שכונת אלסעיד  עמארת אלסעיד عماره السع

ه 135  32   בההאה  אלמחבה   المح

  בלאל בן רבאח الل بن راح 136  33
נחשב כמואזין הראשון  

  אסלאם ב

  האמצע  אלאווסט األوسط  137  34

كرأ 138  35   אבו בכר    بو 
שם הח'ליפה המוסלמי  

  הראשון

  כוכבים   אלנגום النجوم  139  36

  האהבה  אלואאם  الوئام  140  37

  עצמאות   אלאסתקלאל لاالستقال 141  38

  שגשוג   זדהאר אלא االزدهار 142  39

  השדה   אלמרג'     جالم  143  40

  נכסים  40סה"כ 

  

  

  

  שמות רחובות כפר מוסמוס  
 

 

  ם רחוב בערביתש  מספר רחוב מס"ד
שם רחוב תעתיק  

  לעברית 
  משמעות שם הרחוב



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  102ד עמו

 

ش  300  1   משורר ויוצר פלסטיני   מחמוד דרוויש  محمود درو

  נו של הנביא מוחמדוחת בן דודו  עלי אבן אבו טאלב  ا طالببن ع  301  2

  עליה לשמיים  אלמעראג'   المعراج 302  3

  אשקלון  עסקלאן عسقالن  303  4

  גבעת עיסא   ת עיסאח'ל خله ع 304  5

  איש דת  סעד אבן אבו וקאס   سعد ابن ا وقاس  305  6

ن 306  7 ف   שם כפר  אלכפרין ال

ه 307  8   חירות   יה אלחר الح

  אקצא מסגד   אלאקס'א  األق  308  9

  ר במרכז עיראק עי  אלנג'ף النجف  309  10

ل 310  11   ארביל ار
בירת החבל האוטונומי כורדיסטן 

  העיראקית 

ش  311  12   אלהיש   אלהיש  اله

  מעיין    זמזם زمزم  312  13

  בירת סוריה  דמשק  دمشق 313  14

وق 314  15   זריחה   אלשורוק ال

  אלג'זאאר  زائر الج 315  16

ם מושל צפון ארץ ישראל בש
ימפריה העות'מאנית בין  הא

  1804–1775נים הש

ل 316  17   בבל   ا
- המקראי של ממלכה ועיר שמה

  מדינה עתיקה במסופוטמיה 

اد  317  18   טארק בן זיאד  طارق بن ز

מצביא מוסלמי ממוצא ברברי אשר  
כבש את אנדלוסיה בתחילת 

 לספירה המאה השמינית 

  דת מוסלמי  איש  האג'ר  هاجر  318  19

  ו של מוחמד מאשתו הראשונה בת   פאטמה אלזהראא  الزهراء طمه فا 319  20

هق 320  21   , עיר בספרד קורדובה  קורטבה رط



  
  
  
  
  
  

  
  

 ________ המציע ________ ת ה וחותמחתימ

 112מתוך  103ד עמו

 

اء 321  22   שם עיר   קבאא  ق

  האמון  אלופאא الوفاء  322  23

  חברים   אלרפאק  الرفاق  323  24

اض 324  25   בירת ערב הסעודית, ריאד   אלריאד  ال

ان  325  26   ג'אבר בן חיאן  جابر بن ح
  8-כולות בן המאה הש אשאי

  בעיקר ככימאי ואלכימאיהידוע 

د هارو  326  27   כליפה  הארון רשיד   ن الرش

ره  327  28   המדינות בסודאן  15-אחת מ  ג'זירהאל الج

  ירת תימן צנעא, ב  סנעאא  صنعاء 328  29

لس  329  30   בסוריהעיר   טראבלס طرا

ش  330  31   במרוקועיר   מראקש  مرا

  ישראלי-משורר ומתרגם ערבי  חוסייןאשד ר راشد حس  331  32

ل الغنام 332  33 ا   גבעות גנאם  ל אלר'נאם חבאיי ح

  משורר ערבי  חוסייןאחמד  احمد حس  333  34

  מעיין מים    אלעיון  العيون 334  35

  הלשכה  אלדיואן  واني  الد  335  36

  שם כפר  ס'פורייה صفوره 336  37

  אלמותנבי    المتن  337  38
י שחי ופעל עבאסמשורר ערבי 

  בעיראק

  שם מלחמה   תבוק  تابوك  338  39

ح 339  40   ים  אלבחרין نال

  היסטוריון והיסטוריוגרף ערבי בולט   אבן ח'לדון  ابن خلدون  340  41

  עמק  אלרוחה  الروحه 341  42

  נג'אר  נג'ראן  نجران 342  43

سات  343  44   וסתן הב  אלבוסתאן  ال
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  עות ערבי סוריגה ד משורר והו  אלמערי المعري  344  45

لسانال 345  46   ביילסאן   אלבילסאן  ب

  אלאשערי شعري اال  346  47

 מגדולי התאולוגים המוסלמים בימי
הביניים, מייסד האסכולה 

  האשערית הנקראת על שמו 

  רחמים   אלרחמה  الرحمه  347  48

  המעיין   אלעין  الع  348  49

  ם צוהריי  אלדהרה ه الظهر  349  50

قاوي  350  51   שם משפחה   וישרקאאל ال

  אלח'יאם   امالخ 351  52
- חוז אעיירה בנפת מרג' עיון, מ
  נבטיה בדרום לבנון 

  חיטין حط  352  53

יה כפר ערבי במורדותיו  ה
הצפוניים של הר קרני חיטין, 

  ממערב לטבריה 

  רת מצריים קהיר, בי  אלקאהרה  القاهره  353  54

  דוחא, בירת קאטר   אלדוחא دوحه ال 354  55

م طوقانإبرا 355  56   ןאיבראהים טוקא   ه
משורר פלסטיני, מחבר המנון 

  עיראק 

اح  356  57   בושם    אלריאחין    ال

هاله 357  58   מישור   אלהדבה   ض

  נהר  אלנהר النهر  358  59

  ראש הנקרה   אלנאקורה الناقوره  359  60

  י שם צמח רפוא  אלקרנפל القرنفل 360  61

  מלחמה של שם   מואתה مؤته  361  62

  החזרה   אלעאודה  العوده  362  63

خاري 363  64   ארי ח'בו-אל ال
שנולד  אסלאמי פרסיהיה חוקר 

  בבוכרה
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  גבעת אלעזומי   ח'לה אלעזונה  خله العزونه  364  65

  דין-אחיינו של צלאח א   אלדין שהאב  شهاب الدين  365  66

  אלאנדלס  االندلس  366  67

ו של האזור בחצי  מש ,אנדלוסיה
ה שליטהאי האיברי שהיה תחת 

    1492ועד  711מוסלמית בין 

  דובאי    د  367  68

ירויות המרכיבות  אחת משבע אמ
את איחוד האמירויות הערביות 

  ימפרץ הפרסב

  נכסים  68סה"כ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שמות 
רחובות כפר  
 מושירפה  
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  שם רחוב בערבית  מספר רחוב מס"ד
חוב תעתיק  שם ר

  לעברית 
 משמעות שם הרחוב

  אלהודא  אלהודא   الهدى 400  1

ينا  401  2   סוג עץ  אלקינא ال

م ذر  402  3   שדה   ד'ראע סלים اع سل

  נענע   ע אלנענא النعناع 403  4

  אלעג'מי  العج  404  5

עג'מי, שנמנה לפי -אלאיברהים 
המסורת המוסלמית על בני לווייתו  

  של מוחמד

ه 405  6 ش   למנשייה א  الم
דרומית  ערבי קטן כפרהיה 

  יה לטבר

يع  406  7   ב אבי  אלרביע ال

  שם מדען   אלר'זאלי الغزا  407  8

ف 408  9   שם שכונה   אבו שרף أبو 

  תבלין   אלריחאן  حانال 409  10

اء  410  11   הליכה בלילה   אלאסראא  اال

له  411  12   הירידה  אלמנזלה  الم

ه  412  13   טוב   טיבה  طي

  ערבה  אלספסאף  الصفصاف 413  14

  אבו עות'מאן  مانأبو عث 414  15

ערבי מהפופולרים מלומד וסופר 
ב של ביותר מימי תור הזה

  האסלאם 

  צוף  אלרחיק  الرحيق  415  16

له 416  17   ירידה  אלנזלה  ال

  עמק  אלוואד  الواد  417  18

رامه 418  19   כבוד  קראמה -אל ال
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  אלשאפעי  الشاف  419  20

אחת נקראת אימאם על שמו 
מארבע האסכולות ההלכתיות 

  ת במשפט המוסלמי הסוני יימוהק

  ידע   אלמערפה المعرفه  420  21

  צדק  אלעדל  العدل 421  22

  אבן  אלדוואר الدوار  422  23

اق  423  24  שם חיה   אלבוראק  ال

  שם שכונה   אבו חמד  أبو حمد  424  25

  אחווה  אלאח'ווה االخوه  425  26

 شا أبو القاسم ال 426  27
קאסם  -אבו אל

  אלשאבי 

מורי,  -מוסלמי רבי,רופא ומנתח ע
מגדולי הרופאים נחשב לאחד 

  הביניים והמנתחים בתקופת ימי

ح  427  28   נביא מוסלמי שם   נוח ن

  הנוף   אלטלה  الطله  428  29

  הגן  אלרוודה الروضه  429  30

  אושר  אלסעאדה السعاده 440  31

  הכובש  אלפאתח الفاتح 441  32

لإ 442  33 م الخل  براه
- איבראהים אל

  ח'ליל 
  – 1911ית חיפה בשנים עיריראש 

1913  

  שם נהר  דג'לה  دجله 443  34

  מכה  אלטאאף الطائف  444  35

  גן עדן   אלפרדוס الفردوس  445  36

  תאורה  אלאנואר االنوار  446  37

  פירמידה  אלהרם  الهرم  447  38

  חמה  אל الحمه  448  39
חמת גדר המכונה בערבית אל 

  חמה

 אבן  עין אלחג'ר  ع الحجر  449  40
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  ורדים  אלורוד  الورود  450  41

  תפוח  אלתופאח التفاح 451  42

قوق  452  43   שזיף  אלברקוק  ال

وثر  453  44   נהרשם   אלקאות'ר ال

انه 454  45   אלון  אלסנדיאנה  السند

  שחר  אלפג'ר الفجر 455  46

  מקום מקודש במכה  אלספא الص  456  47

  שם מקום מקודש במכה   אלמרווה وه المر  457  48

  חרוב מצוי   אלכ'רוב خروب ال 458 49

  אלפארס   אלפארס  الفارس 459  50

  עומר אלמוכתאר  عمر المختار  460  51

בקירנאיקה  ההתקוממות מנהיג 
האיטלקית (במזרח לוב של ימינו)  

תחת המסדר הסנוסי, כנגד 
  הכיבוש האיטלקי 

در  461  52  הכיכר   אלבידר  الب

ر  462  53   אורן   אלסנובר الصن

  שקדים  ללוז א اللوز  463  54

  אופק  אופק  אל   األفق 464  55

  נכסים  55סה"כ 
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מפה על רקע אורתופוטו (תצלום כולל  מעלה עירון ות של י חוברת תמסר מפת הרחובלרוכש
  אוויר)

בצע  ולאו לשנות שמות רחובות /וובות מקומית להוסיף שמות רחהרשות ה  כותשימו לב: בסמ 
  שינויים בהגדרת תוואי הרחובות
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,  עיףס  מסמך   מס"ד
  עמוד

  שאלת הבהרה

        

    תשובת הרשות 

        

    הרשות  תשובת

        

    בת הרשות תשו

        

    הרשות  תשובת

        

    ובת הרשות תש
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  םטבלת רוכשי –  ז'מסמך 

  

  10/2022בי מכרז פומ 

  ון לה עירמעמקומית  במועצה    שמות רחובות ושלטי מספרי בתיםשלטי של ה אספקה ולהתקנל יה לקבלת הצעותפני

  רטים בכתב ברור ידו למלא את הפאנא הקפ

  

  וכש מלא + ת.ז. של מבצע הר שם  טלפון   א"לדו  רהשם החב  מס"ד

          

          

          

          

          

  


