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מועצה אזורית גולן
מכרז מס'34/2020
לביצוע עבודות גי ון והשלמות פיתוח של שצ"פים
בפארק תעשיה גולן ב י יהודה
הזמ ה להציע הצעות
מועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה" או גם "המזמין"( ,מזמי ה בזאת מועמדים מתאימים
העומדים בת אי הסף כמפורט בסעיף  3להלן ,להציע ,כ ות י שירות קבל י ,הצעות לביצוע עבודות
גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון של שצ"פים בפארק תעשיה גולן ב י יהודה )אזור התעשייה(,
בהתאם למפורט במסמכי המכרז להלן.
.1

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
.1
.2
.3
.4

.2

מסמך א' )מסמך זה(  -הזמ ה להציע הצעות
 ספח א' וסח ערבות מכרזמסמך ב'  -הצהרת המציע
מסמך ג'  -הצעת המציע
מסמך ד -הסכם
 ספח א'  -מפרט טכ י על ספחיו ספח ב'  -כתב כמויות ספח ב' - 1הוראות בטיחות ספח ג'  -דרישות והוראות הביטוח. ספח ג' - 1אישור עריכת הביטוח ספח ד'  -וסח ערבות ביצוע ספח ה'  -וסח ערבות בדק -ספח ו'  -תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור יגוד ע יי ים

ב.

את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות
תמורת  500ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה.

ג.

יצירת קשר לתיאום רכישת מסמכי המכרז בטלפון 04-6969755 :או לדואר
אלקטרו י. rechesh@megolan.org.il :

ד.

בעת רכישת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע )שם המציע,
טלפון ,פקס ,כתובת דואר אלקטרו י ,שם איש הקשר וכדומה(.

כללי
המועצה פו ה לקבל הצעות לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון של
שצ"פים בפארק תעשיה גולן ב י יהודה )אזור התעשייה( )להלן" :העבודות"(.

.3

ת אי סף להשתתפות במכרז
א.
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מחזיק תעודה בתוקף של ג ן סוג  1חדש לפחות )הגשת הצעה במסגרת המכרז
כוללת התחייבות של המציע ו/או מ הל עבודה מטעמו ל וכחות בשטח העבודה
שוא המכרז במהלך כל תקופת העבודה(.
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.4

ב.

בעל יסיון מוכח של  3ש ים האחרו ות בביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והקמה של
שצ"פים.

ג.

ביצוע עבודות הקמה ו/או שיקום של שצ"פים בהיקף של  500,000ש"ח לש ה לא
כולל מע"מ בכל אחת משלוש הש ים האחרו ות.2017,2018,2019-

ד.

המציע או ציג מטעמו השתתף בסיור הקבל ים.

ה.

המציע רכש את מסמכי המכרז.

ו.

המציע צרף להצעתו ערבות ב קאית מקורית כמפורט במסמכי המכרז.

שאלות הבהרה וסיור קבל ים
א.

שאלות הבהרה יתן להפ ות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרו י למייל
.rechesh@megolan.org.il

ב.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום חמישי ,יח' חשון תשפ"א,
 5/11/2020שעה  .12:00כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיע ה.

ג.

על המציע חלה האחריות לוודא את עצם קבלת שאלות ההבהרה באמצעות
הטלפון .04-6969759

ד.

תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד יישלחו למציעים בכתובת המייל
ש מסרה על ידם למועצה במועד רכישת המכרז.

ה.

תשובות לשאלות הבהרה שיי ת ו בעל-פה לא יחייבו את המועצה.

ו.

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמ ה להזמ ה
להציע הצעות ,להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י מציעים,
לבטל את המכרז ו/או לש ותו .השי ויים והתיקו ים כאמור יהוו חלק בלתי פרד
מת אי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים
ש מסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו על-ידי המציע ויצורפו על-ידו
להצעתו .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת
לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל מ ימוקים סבירים.

ז.

כל שי וי של מועד כאמור לעיל שיחייב את הארכת תוקף הערבות למועד יועבר
לידיעת המשתתפים והם יידרשו להתאים את הערבות לתוקף העדכ י .מציע
שלא יעשה כן ,יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכרזים
לא תתחשב בהצעתו.

ח.

סיור קבל ים יערך ביום רביעי  4/11/2020בשעה  ,10:00מפגש בכ יסה לפארק
תעשיה גולן ב י יהודה )אזור התעשייה(.

ט.

ההשתתפות בסיור הקבל ים הי ה חובה ומציע שלא השתתף בסיור לא תתקבל
הצעתו.

י.

משתתף המבקש לקחת חלק בסיור דרש להקדים ולמסור בדואר אלקטרו י את
דבר התע יי ותו במכרז ,ובקשתו לקבל פרטים על כל שי וי באמצעות הדואר
האלקטרו י .לשם כך יפ ה המציע לעופר הבר -מ הל פארק תעשיה גולן -א.ת ב י
יהודה באמצעות דואר האלקטרו י  hcl-asakim@megolan.org.ilוימסור כתובת
דואר אלקטרו י תקפה בה יהיה זמין בקביעות לקבלת ההודעות .אין באמור כדי
לגרוע מחובת המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה באתר האי טר ט שלה.
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יא.

יב.

)(1

וכח הוראות משרד הבריאות ,הסיור יתקיים במגבלות ה דרשות
והמתחייבות לפי שיקול דעתה של המועצה.

)(2

המועצה שומרת על הזכות לפצל את הסיור למספר מפגשים שיתועדו גם
בווידאו ויימסרו למציעים שהשתתפו בסיור אחר ,וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי;

)(3

לחילופין או ב וסף ,תהיה המועצה רשאית לערוך את הסיור באופן
וירטואלי דרך תוכ ה להיוועדות חזותית )כגון  ,(ZOOMוהודעה על כך
תפורסם באתר האי טר ט שלה.

באחריות המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה ביחס למכרז זה.

.5

מכרז ה חה
מכרז זה ייערך בשיטת הה חה מהמחירים ה קובים לצד כל פריט בטבלה
א.
המפורטת בטופס הצעת המציע )מסמך ב( ,תחת עמודת "מחירי מחירון" )להלן:
"המחירון"(.
על המציע ל קוב בהצעתו באחוזים )או בחלקי אחוזים( בשיעור הה חה המוצע
ב.
על ידו  -שיעור הה חה הי ו כולל ואחיד לגבי כל הפריטים המפורטים במחירון.
מחירי המחירון מהם תי תן הה חה כוללים מע"מ.
ג.
על המציע לכתוב בבירור בהצעתו )מסמך ב' למכרז( את שיעור הה חה בספרות
ד.
ובמילים.
שיעור הה חה המוצע יהיה יחול באופן אחיד על כל אחד מן הפריטים המפורטים
ה.
בטבלה.
למען הסר ספק לא יתן ל קוב בשיעור ה חה שו ה לסעיפים שו ים.
ו.
אם קבע שיעור ה חה שו ה  -תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה או
ז.
לקבוע כי שיעור הה חה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע )ההצעה הזולה
ביותר( על אחד הפריטים ה כללים ברשימה )ההצעה הזולה ביותר( לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,והמציע יהיה מ וע מכל טע ה לע יין זה ,הן ביחס להצעתו והן
ביחס להצעת מציעים אחרים.
אין ל קוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא
ח.
לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור של  0%הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
של המועצה.
למען הסר ספק מובהר ,שהעבודות שוא הליך זה כוללות גם אחריות ללא
ט.
תוספת תשלום לרכיבים אלה:
תקופת אחזקה של  3חודשים ללא תשלום וסף על חשבון הקבלן
)(1
ממועד סיום העבודות בפועל וכת אי למסירה בפועל של העבודות;
אחריות של ש ה ממועד המסירה של העבודות לשביעות רצון המועצה,
)(2
לתקי ות מערכת ההשקיה ולמצבם של העצים שיישתלו במסגרת
העבודות.

.6

מסמכים שיש לצרף להצעה
א.

מבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את כל
המסמכים ה דרשים בסעיף זה להלן:
)(1
)(2
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כל מסמכי המכרז על ספחיהם כשהם ממולאים וחתומים ,לרבות טופס
הצעת המשתתף ,הכולל את המחיר המוצע כשהוא חתום כ דרש בסופו
)מסמך ג(.
אישור פקיד שומה או רו"ח ,על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות על פי
חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה ו יהול חשבו ות ותשלום חובת
מס( ,התשל"ו.1976-
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)(3
)(4
)(5

אישור יכוי מס במקור.
תעודת עוסק מורשה.
במידה והמציע הי ו תאגיד
המצאת תעודת רישום של התאגיד.
)א(
המצאת תדפיס מעודכן מרשם החברות ,כון למועד הגשת
)ב(
ההצעות למכרז ,רישום התאגיד מרשם החברות בו מפורטים
בעלי המ יות והמ הלים של התאגיד.
אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד ,על זהות בעלי המ יות וזהות
)ג(
המוסמכים חתום בשם התאגיד ושההצעה וכל מסמכי המכרז,
חתומים ע"י המוסמכים לחתום בשם התאגיד.
ערבות ב קאית תקפה ,חתומה ומקורית כמפורט בסעיף  7להלן ,ב וסח
המצורף כמסמך א' למסמך זה .לא צורפה ערבות כאמור בסעיף זה,
תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.

)(7

הסכם חתום )מסמך ד'(.

)(8

מפרט טכ י/מפרט מיוחד על ספחיו וכתב כמויות ) ספחים א' ו-ב'
להסכם )מסמך ד'(( וכן ספח בטיחות חתום ) ספח ב' 1להסכם החתום
מסמך ד'(.

)(9

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

)(10

להוכחת ה יסיון והמקצועיות של המציע ואיכות עבודתו לצורך
ההערכה וה יקוד שיי תן עבור רכיבי המדד המקצועי איכותי ימציא
המציע תיעוד רלוו טי ביחס ל יסיו ו הקודם ,ובכלל זה רשימת לקוחות
ופירוט השירותים שהע יק להם ומועדי ביצועם של השירותים הללו,
רשימה של רשויות מקומיות ו/או תאגידים ציבוריים עבורם הע יק
המציע את השירותים שוא המכרז ,רשימת ממליצים וכל תיעוד אחר,
העשוי לפי דעת המשתתף לסייע בהערכת יכולותיו ו יסיו ו .מבלי לגרוע
מכלליות האמור יצרף המציע להצעתו זו מסמכים המעידים על יסיו ו
ועל איכותו כגון המלצות ,פרטי התקשרויות קודמות ומועדי ביצוען.

)(11

תעודת רישום סיווג ג ן בתוקף.

)(12

אישור רו"ח המאשר כי המציע עסק בביצוע לפחות עבודה אחת בסדר
גודל כמפורט במסמכי המכרז מבחי ת ההיקף הכספי ש סתיימה במהלך
התקופה מאז ש ת  2017ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

)(13

אישור רו"ח המאשר כי המציע בעל מחזור הכ סות ש תי של 500,000
ש"ח לפחות בכל ש ה ,בעבודות דומות של הקמה ופיתוח שטחי גי ון בכל
אחת מהש ים .2019 ,2018 ,2017

)(14

ככל שהמציע הי ו "עסק בשליטת אישה" ,אישור רו"ח בדבר היותו
"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו להלן.

)(6

"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר
יש לה ,לבד או יחד עם שים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד
שהתקיימו הוראות פסקאות ) (1ו (2)-של ההגדרה אישור.
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה
בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
)(1
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אם מכהן בעסק ושא משרה שאי ו אישה  -הוא אי ו קרוב )בן
זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא( של
המחזיקה בשליטה.

5
)(2

אם שליש מהדירקטורים אי ם שים  -אין הם קרובים של
המחזיקה בשליטה.

"מחזיקה בשליטה" – ושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד
עם שים אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של
אמצעי השליטה בעסק.
" ושא משרה" – מ הל כללי ,מש ה למ הל כללי ,סגן למ הל כללי,
מ הל עסקים ראשי ,וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו
שו ה.
"עסק" – מועצה הרשומה בישראל שמ יותיה אי ן רשומות למסחר
בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה
בישראל.
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ב.

אי קיומו של ת אי כלשהו מהת אים המפורטים בת אי המכרז ,או אי המצאת
מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל ,באופן ה דרש ,ייתן למזמין זכות
להחליט על פסילתה המידית של ההצעה.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,שומר המזמין לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מן המציעים ו/או ממי
מהם ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת ,בין היתר ,לצורך
עמידתו של המציע בת אי הסף.

ערבות ב קאית למכרז
א.

על המציע לצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית בלתי מות ית בסך של
) ₪ 12,000ובמילים :ש ים עשר אלף שקלים חדשים(.

ב.

הערבות הב קאית תהיה ערוכה לפקודת מועצה אזורית גולן ותהא תקפה עד
ליום  .15.2.2021לפי ה וסח המצורף כמסמך א' למסמך זה .המועצה תהיה
רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של הערבות ,ובת אי שהודיעה על
כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפ י המועד האחרון לתוקף הערבות.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות .מציע שלא יצרף ערבות ב קאית
מקורית כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.

ד.

הערבות הב קאית תושב למציע אשר הצעתו לא תתקבל בתוך  60ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות.

ה.

המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
חזר בו מהצעתו בכל שלב ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,ככל שזכה.
)(1
במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאי ו מדויק.
)(2
פעל במכרז בעורמה או בתכסיס ות;
)(3
סירב להמציא למועצה את מסמכי הביטוח והערבות ה דרשים ואת יתר
)(4
המסמכים והאישורים ה דרשים לפי ההסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז(
וכן לבצע את כל הפעולות ה דרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי
מכרז זה ,הכל תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו
במכרז או במועד אחר כפי שתחליט המועצה.

ו.

אין בחילוט הערבות כדי למ וע מהמועצה להעלות כל טע ה כלפי המציע ולדרוש
ממ ו כל סעד העומד למ הלת לפי כל דין ,לרבות בגין זקים ש גרמו לה בשל
מעשה ו/או מחדל של המציע ,או מי מטעמו.

.8
א.
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אין המועצה אחראית לדיוק הכמויות ,התכ יות והתיאורים הטכ יים.
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ב.

.9

אם ימצא המציע סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות לחוקים ותק ות או שיהיה לו
איזה ספק שהוא בקשר עם התוכן המדויק של איזה סעיף או פרט  -עליו להודיע
על כך בכתב למועצה בהקדם האפשרי במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות
הבהרה.

ההצעה
א.

הצעת המציע ת קוב בשיעור ה חה אחיד כאמור ותהיה סופית וכוללת את כל
העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.

ב.

ההצעה ,על כל פרטיה ,תעמוד בתוקפה  90יום לפחות מהמועד האחרון להגשת
הצעות למכרז .מבלי לגרוע מהאמור ,רשאית המועצה לדרוש ,בהודעה בכתב
למציעים ,כי תוקף ההצעות יוארך.

ג.

אי קיומו של ת אי כלשהו מהת אים המפורטים בת אי המכרז או אי המצאת
מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל ,באופן ה דרש ,יק ה למזמין את
הזכות להחליט על פסילתה המידית של ההצעה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ד.

שי וי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון .המועצה
תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול הצעה הכוללת שי ויים או תיקו ים בגוף
מסמכי המכרז.

ה.

המזמין יהיה רשאי לבקש הבהרות לגבי ההצעה ו/או להזמין לראיון ציגים של
מציעים אלה או אחרים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,שומר המזמין לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מן המציעים ו/או ממי
מהם ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת ,בין היתר ,לצורך
עמידתו של המציע בת אי הסף .לשם הפעלת שיקול דעתו יהיה המזמין רשאי
להיוועץ עם מומחה לפי ראות עי יו וצרכיו.

ז.

ההתקשרות בין הצדדים לפי המכרז זה ,תכ ס לתוקפה אך ורק לאחר חתימת
הצדדים על הסכם ההתקשרות המהווה ספח ג' למסמכי המכרז.

ג.

הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש
לבצע על פי מסמכי המכרז ,ובכלל זה כל הפעולות שיש לבצע על מ ת לספק
למועצה את השירותים שוא המכרז ,וכל תשלום לווה ה דרש לפי כל דין שיהיה
על המציע לשלם.

ד.

יובהר כי המועצה רשאית לא לדון בהצעת מציע אם:
)(1
)(2
)(3
)(4

ח.

ויובהר:
)(1

)(2
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יש למועצה יסוד סביר לחשוב שכוו ת המציע היתה להוליך שולל את
המועצה על ידי שגיאות ש עשו במכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוג ים.
ההצעה מבוססת על הב ה מוטעית של ושא המכרז ,או על ה חות בלתי
כו ות ,או אם המחירים שצוי ו בהצעה ,אי ם סבירים.
אם כללו בהצעה שי ויים או הסתייגויות.
אם המציע לא צרף איזה מן המסמכים שצירופם חובה.

היקף העבודות הי ו אומדן בלבד והמועצה תהיה רשאית להפחית או
להגדיל מהיקף העבודות ,באופן חלקי או מלא ,של פרקים ו/או סעיפים
קיימים בכתב הכמויות  -וזאת ללא כל שי וי כלפי מעלה במחירי
היחידות או העבודות.
למציע לא תהיה כל טע ה ו/או דרישה בגין הפחתה ו/או הגדלה כאמור.
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תמורה
התמורה לזוכה תחושב בהתאם להיקף העבודות שיבוצעו על ידו בפועל ובהתאם
א.
לשיעור הה חה האחיד ממחירי כל פריט במחירון.
ב.

.11

.12

המציע יהיה מ וע מלטעון ,כי כמות הפריטים לביצוע בפועל חרגה בכל צורה מן
הכמות המוערכת בכתב הכמויות.

מועד הגשת ההצעות
א.

ההצעות יוגשו במסירה יד ית עד ליום ראשון ,כח' חשון תשפ"א15.11.2020 ,
בשעה  14:30בלשכת מ כ"ל המועצה.

ב.

על המציע למלא את כל הפרטים ה דרשים בכל מסמכי המכרז ,לחתום על כל דף
ממסמכי המכרז וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,ולרכז את
כל החומר במעטפה סגורה וחתומה ,עליה יצוין "מכרז מס'  - 34/2020ביצוע
עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון בפארק תעשיה גולן ב י יהודה"

ג.

אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.

ד.

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד ה קוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפ י ועדת
המכרזים של המועצה )להלן" :ועדת המכרזים"(.

ה.

כל מגיש הצעה רשאי להשתתף בהליך פתיחת המכרז ,ומוצע להקדים ולוודא את
המועד לפתיחת ההצעות.

אופן בחירת הזוכה במכרז
א.

הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף של המכרז תפסל ולא תובא לדיון .אין באמור
כדי לגרוע מסמכות המועצה לפ ות למציעים בפ יה להשלמת מסמכים.

ב.

המומלץ כזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו כוללת את ה יקוד המצטבר הגבוה
ביותר ,כפוף לזכות המציע המקומי כמפורט להלן ,אלא אם תמצא ועדת
המכרזים כי קיימת סיבה ע יי ית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.

ג.

לצורך השוואת ההצעות השו ות יי תן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה
המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:

.1
.2

ד.

המשקל
הרכיב
לשקלול
ה יקוד בגין רכיב המחיר )שיעור הה חה 80%
המוצע עבור ביצוע העבודות(
התרשמות ועדת המכרזים מ יסיון קודם20% ,
איכות ומקצועיות של המציע

ה יקוד
המירבי
 80קודות
 20קודות

ה יקוד בגין רכיב המחיר ) 80קודות(
וסחה לחישוב ההצעה בגין רכיב המחיר )סה"כ  80קודות לכל היותר(:
הצעת המחיר ה מוכה ביותר ,דהיי ו ששיעור הה חה האחיד ה קוב בה
)(1
הי ו הגבוה ביותר ) ,(Yתקבל את ה יקוד המלא בגין רכיב המחיר )80
קודות(.
כל הצעה אחרת ששיעור הה חה האחיד ה קוב בה קטן יותר ) (Zיחושב
)(2
ה יקוד לה לפי ה וסחה הבאה:

)80 x (100-y
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)(100-Z
ה.

ה יקוד עבור התרשמות מהמציע ) 20קודות(
)(1
)(2

)(3

ה יקוד עבור המדד המקצועי האיכותי ייקבע על ידי ועדת המכרזים.
וועדת המכרזים תתרשם מעבודות דומות שביצע המציע ,מהיקפן,
איכותן ,מסמכים והמלצות שהציג המציע ,ממידע ש אסף על ידה ,ראיון
אישי עם מי מהמציעים ו/או על סמך ביקור באתרים בהם בוצעו על ידי
המציע עבודות דומות לעבודות שוא המכרז ,ככל שתבחר ועדת
המכרזים לעשות כן ,הכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
לצורך קביעת רכיב זה תהיה ועדת המכרזים רשאית למ ות צוות שיבחן
את הצעות המציעים למכרז.

ו.

מובהר בזה ,כי המועצה תהא רשאית לפ ות למקבלי שירות מאת המציע ,גם אם
אלה לא צוי ו על-ידי המציע בהצעתו ,לשם קבלת חוות דעת על רמת הביצוע
שמספק המציע וכן על אמי ותו.

ז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תהא
רשאית ,מכל סיבה שהיא ,שלא לבצע את העבודה כלל.

ח.

מובהר כי המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעותיהם של מציעים
שה יקוד המקצועי איכותי המצטבר שיי תן להם יהיה מוך מ 12 -קודות.

ט.

עוד מובהר ,כי ככל שתהיי ה יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של "עסק
בשליטת אישה" כהגדרתו לעיל ,תי תן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כזוכה,
ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור רו"ח.

י.

מציע מקומי
)(1

הגדרות

"מציע מקומי"  -לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד כהגדרתו
להלן ,אשר במהלך הש ה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז
)להלן " -התקופה ה דרשת"( מקיים ,בהתאמה ,את הת אים הבאים:
"יחיד"  -יחיד אשר במהלך התקופה ה דרשת מתגורר בתחום שיפוטה
של מועצה אזורית גולן )"המועצה"( או שמרכז עסקיו בתחום שיפוטה,
ומשלם אר ו ה למועצה.
"תאגיד"  -תאגיד שבמהלך התקופה ה דרשת מע ו הרשום בתחום
שיפוטה של המועצה או מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה ,ומשלם
אר ו ה למועצה.
להוכחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוו טי ,כגון אישור
על תשלום אר ו ה למועצה במהלך כל התקופה ה דרשת.
)(2
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המועצה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להעדיף הצעתו של מציע מקומי,
על פ י הצעתו של מציע לא מקומי ,אשר קיבל את ה יקוד המצרפי
הגבוה ביותר )ה יקוד הכולל של כל רכיבי המכרז-מחיר +האיכות(,
שאלמלא קיומו של מציע מקומי היה מומלץ כזוכה במכרז )להלן:
"המציע הלא מקומי"( ,ובלבד שהתקיימו שלושת הת אים הבאים:
ה יקוד המצטבר של רכיבי האיכות של המציע המקומי לא
)א(
ופל מ 95% -מה יקוד המצטבר של רכיבי האיכות של המציע
הלא מקומי.
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)ב(
)ג(

הצעת המחיר של המציע המקומי לא תהיה יקרה ביותר מ5%-
מהצעת המחיר של המציע לא מקומי.
המציע המקומי יהיה מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה
במחיר שלא יעלה על  2%ממחיר הצעתו הכספית של המציע
הלא מקומי ,או במחיר ה קוב בהצעתו הכספית של המציע
המקומי ,לפי ה מוך מב יהם.

.13

.14

.15

א.

מובהר כי קיימת אפשרות שוועדת המכרזים תשהה את פתיחת תיבת המכרזים,
או את קבלת החלטתה ,גם לאחר המועד ה קוב בסעיף )7ב( לעיל )מועד פקיעת
הערבות(.

ב.

אם תחליט וועדת המכרזים לעשות כן ,יידרשו המציעים להאריך את תוקפה של
הערבות למועד שייקבע ויודע להם.

ג.

מציע שלא יעשה כן ,יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת
המכרזים לא תתחשב בהצעתו.

הסכם ההתקשרות
א.

על המציע להגיש במסגרת הצעתו את הסכם ההתקשרות )מסמך ד' למכרז( וכל
צרופותיו כשהם חתומים על-ידו.

ב.

מובהר כי הזכייה במכרז תכ ס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם
שבין הצדדים.

תיקון טעויות
המועצה רשאית לתקן טעויות חשבון ש פלו בהצעה ,בהתאם לכך לתקן את הסכום הכללי
של ההצעה .כן רשאית המועצה לפסול ההצעה בשל טעות כאמור.

.16

מסירת חלק מן העבודה
הרשות בידי המועצה להוציא לפועל על ידי הקבלן חלק מן העבודה בלבד ,והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקט ת היקף העבודה ,או שי וי כמויות בסעיפים
כלשהם.
המציע מאשר כי הובא לידיעתו ,כי ביצוע כלל העבודות שוא המכרז יפוצל לשלבי ביצוע,
וכי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תוספת ו/או תמורה בגין הפיצול האמור.

.17

הערות כלליות
א.

המועצה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,עד למועד האחרון העדכ י
להגשת הצעות במכרז ,להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או
בתשובה לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י
מציעים ,לבטל את המכרז ו/או לש ותו.

ב.

השי ויים והתיקו ים כאמור יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים ש מסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו על ידי המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

ג.

לא יתקבל כל שי וי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים.

ד.

ערך המציע שי וי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז
)למעט השלמת הפרטים ה דרשים ממ ו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית ,מטעם
זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן
את הצעתו .בכל מקרה )גם אם המועצה לא העירה לשי ויים כאמור( יחייב את
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הצדדים ה וסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן על ידי המועצה וכפי ש מסר
למציעים.
ה.

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה
במסמכים אי ו מובן ,יפ ה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות
הבהרה.

ו.

כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר וע ין גם בלשון קבה.

ז.

המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

ח.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון ציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ט.

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.

י.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת ,וגם
לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,מכל ימוק סביר שהוא לרבות בשל אי
קבלת תקציב ו/או אי קבלת תקציב מספק.

יא.

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטע ות ו/או
בדרישות כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמ ית או
לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיי קטו על ידי צדדים
שלישיים כלשהם.

יב.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת
הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי המועצה עקב כך.

יג.

בוטל המכרז או שו ה היקפו או דחה ביצועו ו/או חלק ממ ו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טע ה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי
מכל מין וסוג.

יד.

ידוע למציע כי המועצה אי ה מתחייבת לבלעדיות בקבלת השירותים מן הזוכה,
וכי היא תהיה רשאית לפצל את העבודות בין מספר זוכים.

טו.

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז תחול ה על המציע.

טז.

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר ,כי קיימת זכות עיון בהצעתו בת אים
הקבועים בדין וכי הוא מוותר על כל טע ה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי
המועצה לצד שלישי ,וזאת מבלי לגרוע לע יין סודות מסחריים/מקצועיים .על
המציע לציין בהצעתו מהם המסמכים /תו ים המהווים סודות מסחריים/
מקצועיים ככל שקיימים ,אותם הוא מבקש לא לחשוף בפ י משתתפים אחרים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר
שהוצע על ידו ,לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת כי כל החלטה לע יין
זה הי ה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר ,כי
סימון חלקים בהצעה כסודיים ,מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הי ם
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על
זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יז.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכ ת והגשת הצעה במכרז זה .אין להעתיק
את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,אלא לצורך הגשת הצעה
למכרז זה בלבד.

יח.

המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תע ה בקפד ות על ת אי מכרז אלו.
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יט.

ת אי המכרז כפופים להוראות די י המכרזים ,ובכל מקרה של סתירה בין
ת אים אלה לבין הוראות די י המכרזים ,יגברו ויקבעו הוראות די י המכרזים.
_____________________
מועצה אזורית גולן
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ספח א'

וסח ערבות מכרז
תאריך______________:
לכבוד
מועצה אזורית גולן
שלום רב,
ה דון :ערבות ב קאית מספר __________________

.1

על-פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ )להלן" :המבקש"( ה ו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ) ₪ 12,000במילים :ש יים עשר אלף ש"ח( )להלן:
"סכום הערבות"( המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס'
 34/2020לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון של שצ"פים בפארק תעשיה
גולן ב י יהודה.

.2

א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות ,תוך לא יאוחר משבעה
ימים מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,מבלי להטיל
עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהמבקש ,ומבלי
לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ) 15.2.2021כולל( ,ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת .כל
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצל ו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה קוב ברישא
של סעיף זה.

.4

ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.

.5

ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

בכבוד רב,

ב ק _____________________ :
ס יף_____________________ :
כתובת____________________ :
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מסמך ב'

מועצה אזורית גולן

מכרז מס' 34/2020
לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון של שצ"פים בפארק
תעשיה גולן ב י יהודה
לכבוד
מועצה אזורית גולן

הצהרת המציע

.1

ה י מצהיר כי קראתי בעיון והב תי את כלל מסמכי המכרז ,בח תי את כל הת אים
וה סיבות הקשורים במכרז לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון של
שצ"פים בפארק תעשייה גולן ב י יהודה ,כמפורט במסמכי המכרז )להלן" :העבודות"(
ו/או ה ובעים מהם ,וכן את כל הגורמים האחרים הרלב טיים והעשויים להשפיע על קיום
כל התחייבויותיי ,ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.2

ה י מצהיר בזאת כי:
א.

א י עומד בכל הת אים ה דרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עו ה על כל
הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

ב.

א י מסוגל ,מכל בחי ה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז.

ג.

ידוע לי ומוסכם ,כי ביצוע העבודות יוע קו למועצה על בסיס שירות קבל י ולא
יתקיימו כל יחסי עובד מעביד בי י לבין המועצה.

ד.

א י מצהיר ומתחייב ,לא להציע ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת
ה אה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על
החלטת המועצה ,או של ושא משרה בה ו/או עובד המועצה ו/או מי מטעמם ו/או
כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות זה.

ה.

א י מצהיר ומתחייב ,לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם
ושא משרה במועצה בכלל ,ו/או עם מי מעובדי המועצה ו/או מי מטעמם ו/או כל
גורם אחר ,כדי לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
חוזה/הזמ ה ה ובעים ממ ו.

ו.

ידוע לי ומוסכם ,כי אם יתעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל ב יגוד
לאמור בס"ק ד' ו-ה' לעיל ,שומרת לעצמה המועצה את הזכות ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי עשתה הפעולה
כאמור ,ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא
את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמ ה
ה ובעים מהליך ההתקשרות.

ז.

ידוע לי ומוסכם ,כי היקף העבודות הי ו אומדן בלבד והמועצה תהיה רשאית
להפחית או להגדיל מהיקף העבודות ,באופן חלקי או מלא ,של פרקים ו/או
סעיפים קיימים בכתב הכמויות המצורף כ ספח ב' להסכם )מסמך ד' למסמכי
המכרז( )להלן" :כתב הכמויות" או "המחירון"(  -וזאת ללא כל שי וי כלפי מעלה
במחירי היחידות או העבודות ,וא י מתחייב כי לא תהיה כל טע ה ו/או דרישה
בגין הפחתה ו/או הגדלה כאמור.
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ח.

ידוע לי ומוסכם כי התמורה המלאה בגין העבודות תחושב בהתאם לשיעור
הה חה ה קוב בהצעת על מחירי המחירון לצד כל פריט ,ובהתאם לכמויות
שיבוצעו על ידי בפועל ,וכן ידוע לי ומוסכם ,כי התמורה בעבור רכיבי עבודה
ה כללים בכתב הכמויות תחושב בהתאם למחירים כפי שמופיעים בכתב
הכמויות בהחלת שיעור הה חה  ,זאת ,אף עם העבודות לא תכלול ה את ביצוע
כל הרכיבים המופיעים בכתב הכמויות.

ט.

ידוע לי ומוסכם ,כי כל עוד לא חתם ההסכם ואף במקרה שההסכם לא ייחתם
על-ידי ,תהיה המועצה זכאית  -אך לא חייבת  -לראות בהצעתי זו וקבלתה על-
ידה כמחייבת וכמשכללת את ההתקשרות ,מבלי שהדבר יגרע מזכותה של
המועצה למסור את העבודות לאחר ,וכן לגבות את סכומי ההפסדים כולל
באמצעות חילוטה של הערבות למכרז.

ה י מצרף להצעתי זו את כל המסמכים והאישורים ה דרשים המפורטים בהזמ ה להציע
הצעות ,לרבות כל המסמכים המעידים על עמידתי בת אי הסף ,וכן את כל המסמכים
המעידים על יסיו י ועל איכותי.
ידוע לי ומוסכם ,כי מחירי המחירון לאחר הה חה בשיעור ה קוב בהצעתי כוללים את
מלוא התמורה לה א י זכאי ,לרבות הוצאות בגין סיעות ,ביטוחים ,ביטול זמן ,וכל
הוצאה אחרת אשר עשויה להיות לי בקשר עם הצעתי שוא מכרז זה.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או שי וי ותהא תקפה במשך  90יום
לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך.
אם אזכה במכרז ,ה י מתחייב להוציא אל הפועל את ביצוע העבודות בהתאם לת אים
המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד ,ולרבות על פי הוראות ההסכם ו ספחיו לשביעות
רצון המועצה ובכפוף לכל דין.
אם אזכה במכרז ,א י מתחייב לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע
העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקט ת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.
אם אזכה במכרז ,א י מתחייב להתחיל בביצוע העבודות ,בהיקפן המלא או בהיקף אחר -
הכל כפי שיקבע על-ידכם  -לא יאוחר מתוך  7ימים מיום קבלת צו התחלת עבודות שיי תן
על-ידכם ,ולבצען בהתאם לכל הת אים שבמסמכי המכרז.
אם הצעתי תתקבל ,א י מתחייב לבצע תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות ה דרשות על ידי ,להמציא לכם אישור קיום ביטוחים ב וסח
המצורף כ ספח ג' להסכם ,להפקיד בידכם ערבות ב קאית )ערבות ביצוע( ב וסח המצורף
כ ספח ד' להסכם.
א י מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המ ויות בסעיף  9לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הב קאית המצורפת להצעתי.
ידוע לי וא י מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבויות ש טלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

שם המציע _____________________ :מס' ת.ז/.ח.פ______________________ :.
כתובת המציע _________________________________________________________ :
מס' טלפון ________________ :טלפון ייד _______________ :פקס______________ :
תאריך______________ :

____________________
חותמת וחתימת המציע
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מסמך ג'

מכרז מס' 34/2020
לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון של שצ"פים בפארק
תעשייה גולן ב י יהודה
הצעת המציע
לכבוד
מועצה אזורית גולן )"המועצה"(
.1

ה י מתכבד להגיש הצעת מחיר במסגרת מכרז לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות
פיתוח גי ון של שצ"פים בפארק תעשיה גולן ב י יהודה )להלן" :העבודות"(.

.2

ה י מצהיר כי הצעתי מוגשת אך ורק בשם המציע ,ושה י זכאי לחתום כדין על הצעה זו.
כן ה ו מצהירים כי הצעת ו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם א שים או
גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות.

.3

ידוע לי ומוסכם כי התמורה המלאה תחושב בהתאם למחיר שיתקבל לאחר החלת שיעור
הה חה המוצע בהצעתי על מחירי המחירון )להלן" :המחירון" ו"הה חה"( ובהתאם
להיקף העבודות שיבוצעו על ידי בפועל.

.4

ידוע לי ומוסכם ,כי מחיר היחידה ה קוב בכתב הכמויות לאחר הה חה יחושב באופן
שלא תתווספ ה לו תוספות כלשהן ,לרבות "רווח קבל י" או "קבלן ראשי" או כל תוספת
אחרת.

בהתאם לאמור לעיל ולהלן ולהצהרותיי ,הצעתי למתן השירותים
הי ה המחיר ה קוב במחירון ,בהפחתה של _____) %במילים:
_____________אחוזים(.
.11

המחיר המוצע על ידי לאחר הה חה כולל את מלוא התמורה לה א י זכאי ,לרבות הוצאות
בגין סיעות ,ביטוחים ,ביטול זמן וכל הוצאה אחרת אשר עשויה להיות לי בקשר עם
הצעתי שוא הליך זה.

.12

ידוע לי כי אם קבע שיעור ה חה שו ה  -תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה או
לקבוע כי שיעור הה חה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע )ההצעה הזולה ביותר(
על אחד הפריטים ה כללים ברשימה )ההצעה הזולה ביותר( לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ואהיה מ וע מכל טע ה לע יין זה ,הן ביחס להצעתי והן ביחס להצעת מציעים אחרים.

.13

ידוע לי כי אין ל קוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה
להביא לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור של  ,0%הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה.

שם המציע _____________________ :מס' ת.ז/.ח.פ______________________ :.
כתובת המציע _________________________________________________________ :
מס' טלפון ________________ :טלפון ייד _______________ :פקס______________ :
חותמת וחתימת המציע ____________________
תאריך______________ :
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מסמך ד'

חוזה עבודה קבל י
לפי מכרז מס' 34/2020
אשר ערך ו חתם ביום _____________ בקצרין

בין:מועצה אזורית גולן
להלן " -המועצה"
מצד

ובין:

אחד

____________________________
____________________________
להלן " -הקבלן"
מצד

שי

הואיל

והמועצה מעו יי ת לבצע את העבודה כמתואר להלן בס"ק 1ג )להלן " -העבודה"
או "הפרויקט"(;

והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  - 34/2020לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות
פיתוח גי ון בשצ"פים בפארק תעשייה גולן ב י יהודה )להלן" :המכרז"(;

והואיל

והקבלן השתתף במכרז ,והציג עצמו כמסוגל לבצע את העבודה וכי ברשותו כל
הדרוש לביצועה ,לרבות כישורים ויכולות ,כח אדם ורישיו ות;

והואיל

והמועצה קבלה את הצעת הקבלן במכרז וקבעה כי הקבלן הי ו הזוכה במכרז,
ויבצע עבורה את העבודה הכל בהתאם לתכ יות ,למפרט הטכ י ,ולהוראות
הסכם זה ומסמכי ההתקשרות האחרים;

לפיכך מוסכם בין הצדדים כלהלן
.1
א.

המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי פרד הימ ו.

ב.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הוספו לשם ה וחות בלבד ואין לתת להן כל
משמעות לצורך פירוש החוזה או כל סעיף בו.
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בחוזה זה יהיה למושגים הבאים המשמעות המופיעה לצדם להלן:

ג.

"העבודה" או "הפרויקט"  -עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון בשצ"פים
בתחום פארק תעשיה גולן ב י יהודה )אזור התעשייה(;
"המכרז"  -מכרז מס'  - 34/2020עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון בשצ"פים
בתחום פארק תעשיה גולן ב י יהודה )אזור התעשייה(;
"המפקח"  -האדם ש תמ ה מזמן לזמן על ידי המועצה לפקח על ביצועה של
העבודה;
ד.

ספחי הסכם זה:
ספח א'  -מפרט טכ י על ספחיו.
)(1
ספח ב'  -כתב כמויות.
)(2
ספח ג' דרישות והוראות ביטוח
)(3
ספח ג' -1אישור עריכת ביטוח
)(4
ספח ד'  -וסח ערבות ביצוע.
)(5
ספח ה' – ערבות בדק.
)(6
ספח ו'  -תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור יגוד ע יי ים.
)(7
כל מסמכי המכרז והצעת הקבלן למכרז על כלל מסמכיה הי ם חלק
)(8
בלתי פרד מהסכם זה.

א.

סדר הקדימויות בין מסמכי ההתקשרות בין שצורפו לגוף החוזה ובין אם לאו,
יחולו בהתאם להסדר רישומם כלהלן:

.2

)(1
)(2
)(3

חוזה עבודה קבל י זה.
כתב כמויות.
תכ יות ותיאורים טכ יים.

ב.

המועצה ממ ה בזה את גלעד דיאמ ט כמפקח על העבודות לע יין ההתקשרות
בין הצדדים וביצוע העבודה על ידי הקבלן.

ג.

המועצה תהיה רשאית ,בכל עת ,ובלא צורך בקבלת הסכמתו של הקבלן
להחליף ,ו/או לש ות ,ו/או להוסיף מפקח אחר או וסף.

ד.

המפקח יהיה המוסמך היחיד והבלעדי לפסוק בכל מקרה של מחלוקות בין
הצדדים בכל ה וגע לטיב העבודה ו/או טיב החומרים ,אופן עריכת המדידה
ותוצאותיה ,מחירי עבודות וספות אשר לא פורטו במפרט הטכ י ו/או בכתב
הכמויות ו/או בהצעת הקבלן ,אורכות בגין עבודות וספות או מסיבות מוצדקות
אחרות ,בדיקת החשבו ות ,וכל ושא אשר יתגלה במהלך ביצוע העבודה.

ה.

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לקביעת המפקח ,וכל מחלוקת ו/או אי הסכמה
עם קביעת המפקח לא תהווה עילה לאי המשך ביצוע העבודה ו/או ביצוע
העבודה ו/או ביצוע העבודה ה וספת כפי שהורה המפקח.

ו.

הוראות המפקח וקביעתו ירשמו ביומן העבודה.

ז.

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבל י מש ה בביצוע העבודה או חלק ממ ה אלא
בהסכמת המועצה.
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ביצוע העבודה
.3

הקבלן מצהיר שהי ו קבלן רשום לע ף ולסיווג ה דרשים לביצוע העבודה על פי הסכם זה.
הוא בעל מיומ ות ויכולת לבצע את העבודה ,וכי העבודה תבוצע בידי בעלי מלאכה ופועלים
מקצועיים ומ וסים לשביעות רצון המועצה.

.4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה כמפורט בחוזה ו ספחיו וכן בהתאם להוראות ה ית ות
ו/או שתי ת ה בכתב מזמן לזמן על-ידי המפקח.

.5
א.

כל החומרים ,המוצרים והאביזרים ה ועדים לביצוע העבודה ,ואשר על-פי
החוזה ו ספחיו על הקבלן להמציאם לצורך ביצוע העבודה ,יהיו באיכות ובסוג
מעולים ו ושאי תו תקן של מכון התק ים הישראלי ,ובהעדר תקן ישראלי ,לפי
תק ים מקובלים .בכל מקרה ,על הקבלן לקבל מהמפקח אישור מוקדם ובכתב
לאספקת חומרים שאי ם ושאים תו תקן ישראלי.

ב.

לפי דרישת המפקח ,ימציא הקבלן לאישור דוגמאות של חומרים .המפקח רשאי
לפסול החומרים שאי ם מתאימים לפי דעתו ולדרוש החלפתם באחרים.
הוצאות בדיקת החומרים תחול ה על-ידי הקבלן.

ג.

על הקבלן לספק ולהעביר לאתר העבודה את החומר ,אשר עפ"י החוזה ו ספחיו
עליו להמציאו לצורך ביצוע העבודה בתאריכים שייקבעו ,ולאחס ם בהתאם
להוראות המפקח.

ד.

הקבלן יכין ,לפי הוראות המפקח ,דוגמאות של חלקי עבודה או של יחידות
גמורות לאישור ,וזאת ללא כל תשלום וסף.

ה.

העבודה תיעשה בהתאם להוראות הסכם זה .

.6
א.

הקבלן מתחייב לספק על חשבו ו ,את כל הציוד ,חומרי העזר והכלים הדרושים
לביצוע העבודה.

ב.

הקבלן אי ו רשאי להוציא את החומרים ,המוצרים ,האביזרים ,הציוד ,חומרי
העזר והכלים אשר הובאו לאתר לשם ביצוע העבודה ,בלי רשות המועצה.

הכרת העבודה
.7
א.

על הקבלן לבדוק את החוזה ו ספחיו כולל הכמויות והמידות שלפ י תחילת
העבודה .הקבלן אחראי למדידות ,סימו ים והתאמת התכ יות ,הכ ת הכמויות
ואישורם.

ב.

במקרה של אי התאמה בין החוזה ו ספחיו לבין התכ יות והמפרטים ,או בין
התכ יות או המפרטים או בי ם לבין עצמם חייב הקבלן להודיע למזמין על כך
בטרם יתחיל ו/או ימשיך בעבודה לפי המקרה.

ג.

המפקח יקבע כיצד תבוצע העבודה ,במקרה של אי התאמה כאמור ,והחלטת
המפקח תחייב את הקבלן.

ד.

הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבו ו הוא כל פגם או ליקוי בעבודה שמקורם
בהשמטה או בטעות בחוזה ו ספחיו אשר יתן היה לגלותם והקבלן לא עשה כן
ולא העיר את תשומת לב המפקח לכך.

318822 384/836

19
.8

.9

א.

הקבלן מצהיר בזאת כי בדק ובחן את מקום ביצוע העבודה ,וכי הוא מכיר את
ת אי העבודה ושיטות הביצוע .לקבלן לא תהיה זכות תביעה כלשהיא על יסוד
טע ת אי ידיעת גורם כלשהוא הקשור בת אים ה "ל.

ב.

הקבלן מצהיר ומאשר כי ראה ובדק וכי ית ה לו הזדמ ות אותה לבדוק ,וכי
בידיו כל ה תו ים העובדתיים והמשפטיים בקשר לכל הקשור בביצוע הפרויקט
והוא מוותר בזאת על כל זכות ו/או טע ה של אי התאמתה מכל סוג שהוא.

ג.

הקבלן ימ ה מטעמו מ הל עבודה ,המחזיק בתעודת ג ן  1חדש לפחות )להלן:
"מ הל העבודה"( ,ואשר יהיה ציגו המוסמך של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.
מ הל העבודה יעמוד בקשר רצוף עם המפקח מטעם המועצה לצורך מתן ה חיות
וקבלת דיווח שוטף .מ הל העבודה יהיה וכח באתרי העבודות בזמ י ביצוען.
הוראות והודעות שיועברו למ הל העבודה יחשבו כאילו הועברו לקבלן עצמו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ללא כל הפרעה לפעילות המתבצעת במקום ,למעט
הפרעה קודתית שאושרה לקבלן מראש על-ידי המפקח.

שי ויים בהיקף העבודה והפסקת ההתקשרות
.10

.11

א.

המועצה רשאית  -לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להודיע לקבלן ,בכתב ,בכל עת על
רצו ה שלא לבצע או שלא להשלים את הביצוע של עבודה כלשהיא.

ב.

המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להודיע לקבלן על הפסקת
העבודה באתר לצמיתות או לזמן מסוים ,בת אים ולתקופה שייקבעו ע"י
המועצה ,וזאת מכל סיבה שהיא ,לרבות מסיבות תקציביות ,והקבלן יהיה מ וע
מלהעלות כל טע ה לע יין זה ,כפוף לקבלת התמורה בגין העבודות שבוצעו על-
ידו ואושרו על-ידי המועצה וכפוף לזכותה של המועצה לקזז מתוך סכום זה כל
סכום המגיע לה מאת הקבלן.

ג.

משבר הקורו ה
)(1

מוסכם שאם ,עקב סיבות הקשורות למשבר הקורו ה ו/או לכל
שביתה ו/או השבתה של פעילות במשק ו/או באזור הגאוגרפי הרלוו טי
מכל סיבה שהיא ,עלול להיגרם עיכוב ,או ייגרם עיכוב במתן
השירותים ,או יהיה צורך לעכב את מתן השירותים ,תהיה המועצה
רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לדחות את קבלת
ביצוע העבודות או לבטלן או להורות על ביצוע חלקן בלבד ו/או לקבוע
כל הוראה אחרת באשר להמשך ביצוען.

)(2

עיכוב בביצוע העבודות על-ידי הקבלן ו/או בקיום התחייבויות
המועצה בשל מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתק ות
לשעת חירום ,או בהוראה אחרת של גורם מוסמך ,לא יחשב כהפרה או
אי עמידה בזמ ים של מי מהצדדים ,והמועדים ש קבעו למתן
השירותים ו/או ההתחייבויות האחרות יידחו בהתאמה.

התמורה

א.
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ב.
.12

בתום העבודה תערך מדידה סופית של הכמויות אשר בוצעו בפועל ,והתמורה
תחושב על פי מכפלת הכמויות בפועל במחירי ההצעה.

ת אי התשלום
א.

בתום כל חודש קל דרי ועד לחמישה בחודש העוקב ,יגיש הקבלן חשבון ביחס
לעבודות שביצע בחודש שחלף .לחשבון יצורף פירוט מדויק של כלל העבודות
שבוצעו ,כמויות ומחירים בהתאם להצעת הקבלן כחלק מהמכרז.

ב.

התמורה תשולם לקבלן בת אי תשלום של שוטף  45 +יום ממועד אישור ציג
המועצה לחשבון ולביצוע העבודות לשביעות רצון המועצה ,וכ גד חשבו ית מס
ערוכה כדין.

ג.

המועצה רשאית ל כות מהתמורה כל סכום שיש חובה ל כותו ע"פ דין ו/או והג.

ד.

החשבו ית עבור החשבון הסופי שתוגש על ידי הקבלן לא תאושר לפ י שהקבלן
ימציא למועצה ערבות בדק.

א.

במקרה של הפסקת העבודה ,או אי השלמתה כאמור בסעיף  10דלעיל ,תשלם
המועצה לקבלן את העלות בפועל ,על כל העבודה שבוצעה על-ידי הקבלן עד
להפסקתה ,כפי שעלות זו תיקבע על-ידי המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
התשלום יבוצע רק לאחר שהקבלן פי ה את האתר לשביעות רצו ה של המועצה.

ב.

פרט לאמור בס"ק א' דלעיל ,לא יהיה הקבלן זכאי לשום פיצוי ו/או תשלום
וסף כלשהוא מהמועצה.

ג.

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לקזז מכל סכום המגיע לקבלן כל
סכום שהקבלן חייב לה כמפורט להלן.

א.

הקבלן מתחייב לבצע  -לפי דרישות המועצה  -עבודות וספות או שי ויים באתר
שהם בתחומי מומחיותו של הקבלן ובמסגרת העבודה שוא ההזמ ה.

ב.

מחירי העבודות ה וספות ו/או השי ויים ייקבעו לפי מחירי היחידה המופיעים
בחוזה זה או ב ספחיו ובהעדר מחירים אלה לפי הסכמת הצדדים.

ג.

במקרה של אי הסכמה ,זכאית המועצה למסור כל עבודה מסוג זה לקבלן אחר
ולקבלן לא תהיי ה כל תביעות שהן.

.13

.14

לוח זמ ים לביצוע העבודה
.15
א.

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתוך שבוע ימים לאחר קבלת צו
התחלת עבודה שיימסר לו ולבצעה בהתאם ללוח זמ ים שיכין הקבלן ,כך
שביצוע העבודה המלא יושלם תוך ______ שבועות מקבלת הצו ,וללא כל
עיכוב.

ב.

לא הכין הקבלן לוח זמ ים יהא המפקח רשאי להכין לוח זמ ים ,וזה יחייב את
הקבלן כאילו הוכן על ידו.

ג.

ביצוע העבודות יעשה בצורה רציפה וקבועה ,ובשעות העבודה המקובלות.
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ד.

מועד המסירה לע יין זה הסכם זה הי ו מועד בו יימסרו העבודות בפועל
לשביעות רצו ה של המועצה )להלן" :מועד המסירה"( .מועד המסירה ייחשב
בתום  3חודשים ממועד סיום העבודות בפועל לשביעות רצו ה של המועצה,
במהלכם יי ת ו על-ידי הקבלן שירותי תחזוקה מלאים לכלל השטח ולכל
העבודות ,וזאת לשביעות רצו ה של המועצה.

א.

במקרה והתקדמות העבודה אי ה לשביעות רצון המועצה ,והדבר לא יתוקן תוך
 3ימים לאחר מתן התראה לקבלן ,תהיה המועצה רשאית  -ללא התראה וספת
 -להפסיק את עבודת הקבלן ולסיים את העבודה לפי ראות עי יה.

ב.

במקרה כ "ל לא יהיה הקבלן רשאי להוציא כל חומר ,ציוד וכו' עד לסיום
העבודה.

ג.

כל ההוצאות שתיגרמ ה למועצה כתוצאה מכך ,תחול ה על הקבלן.

ד.

המועצה תהיה רשאית להביא לסיומו המוקדם של הסכם זה לאלתר ,מבלי
שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם מצדה ,בקרות אחד או יותר מן המקרים
הבאים:

.16

.17

)(1

כ גד הקבלן הוגש או צפוי להיות מוגש הליך פש"ר/פירוק/כי וס/
הקפאת הליכים;

)(2

הקבלן לא תיקן הפרה של התחייבויות מבין התחייבויותיו לפי הסכם
זה ,בתוך המועד ש קבע לכך בהודעת המועצה.

במקרה והקבלן לא יסיים את העבודה במועד הקבוע בחוזה זה ,יהיה עליו לשלם למועצה
כדמי זק צפויים מראש את הסכום  1,000ש"ח )במילים :אלף ש"ח( לכל יום של איחור.

תיאום ביצוע העבודות
.18
א.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה על כל חלקיה בתיאום עם עבודות קבל י
מש ה אחרים ובאופן שלא יפריע לעבודות המ והלות על-ידי המועצה.

ב.

הקבלן יהיה אחראי לכל זק והפסד שייגרמו למועצה כתוצאה מאי תיאום או
מהפרעה כאמור.

ג.

הקבלן לא יהרוס ולא יפגע במתק ים ועבודות באתר העבודה אלא אם קיבל
אישור בכתב מהמפקח.

יקוי האתר בסיום העבודה
.19
א.

הקבלן יסלק מאתר העבודה ,מזמן לזמן במהלך ביצוע העבודות ,את עודפי
החומרים והאשפה ש וצרו עקב ביצוע העבודה.

ב.

מיד עם גמר ביצוע העבודה ,י קה הקבלן את האתר ויסלק מהאתר כל מתקן,
חומרים ,פסולת ואשפה שהובאו ,הותק ו או וצרו במהלך ביצוע העבודה והכל
לשביעות רצון המועצה.

עובדים ,תשלומים סוציאליים
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.20

הקבלן מצהיר כי הוא יבצע את העבודות באמצעות עובדים המועסקים על ידו בלבד ,והוא
יהיה אחראי לכל העובדים האלה ,ויקיים כלפיהם את כל חובות המעביד כלפי עובדיו על פי
דין.

.21
א.

מוסכם בזה כי אין כל יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הקבלן ו/או בין
המועצה לבין מי מעובדיו של הקבלן ,והקבלן מבצע את העבודות כקבלן עצמאי
לכל דבר.

ב.

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה על כל זק ,הפסד ,והוצאה שייגרמו
בגין כל תביעה שתוגש גד המועצה ע"י מי מעובדיו של הקבלן ו/או כל גוף אחר
בקשר להעסקת עובדיו ע"י הקבלן.

א.

הקבלן מתחייב להבטיח את הזכויות הסוציאליות של העובדים המועסקים על
ידו .על הקבלן לשלם במלואה ובמועדם את כל התשלומים הסוציאליים החלים
עליו ו/או עובדיו  -בין על פי דין ובין עפ"י והג.

ב.

על הקבלן ל כות ולשלם במלואם את כל המיסים והתשלומים הסוציאליים
החלים עליו ועל עובדיו.

.22

אחריות
.23
א.

הקבלן יהא אחראי לבדו לכל זק ו/או אבדן ,לגוף ו/או ל פש ו/או לרכוש,
שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או
לתאגידיה העירו יים ו/או למי מטעמם ו/או לצד ג' כלשהו )לרבות במפורש
לבעלי המקרקעין( ,במב ה ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או בקשר עם ביצוע
התחייבויותיו שוא הסכם זה ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי
מעובדיו ו/או קבל ים ו/או קבל י מש ה מטעמו ,ו/או כל הבאים מטעמו או
הפועלים עבורו.

ב.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי זק ו/או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או
לכל אדם אחר ה מצא בשירותו ו/או הפועל עבורו כתוצאה מתאו ה ו/או זק
כלשהו שאירעו תוך כדי ביצוע העבודות ,או בדרך למקום ביצוע העבודות ו/או
ממקום ביצוע העבודות.

.24

הקבלן ישפה את המועצה מידית בגין כל חיוב ו/או הוצאה שיוטלו עליה עקב דרישה ו/או
תביעה בקשר עם זק אשר הקבלן אחראי בגי ו כאמור בסעיף לעיל ,ובת אי שהמועצה
תודיע לקבלן על קיומה של דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לקבלן להתגו ן מפ יה.
הקבלן יודיע למועצה על כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה גדו בגין זק ש גרם במהלך ביצוע
העבודות או הקשור בהן ,וזאת מיד עם קבלתה.

.25

הקבלן מתחייב כי האחריות המלאה לכל חלק ,פריט ו/או מתקן לרבות כל העבודות
המבוצעות על ידי הקבלן וכל סוג של רכוש אחר ,לרבות כלי עבודה ,חומרים וציוד אשר
הובאו על ידו לביצוע העבודות ,היא עליו בלבד ,ועליו לדאוג בעצמו לשמירתם ולביטוחם
בהתאם .הקבלן פוטר את המועצה מאחריות לכל אבדן ו/או זק אשר ייגרם מכל סיבה
שהיא לכל רכוש ,ציוד ,חומרים ו/או מלאי המובא על ידו או מטעמו )לרבות על ידי קבל ים
ו/או קבל י מש ה( לתחומי העבודות וסביבתן .הפטור לא יחול לטובת מי שגרם ל זק בזדון.
הקבלן ישפה את המועצה ו/או מי מטעמה בגין כל הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב
תביעה אשר תוגש גד מי מהם עקב זק לרכוש כאמור .הקבלן יביא תוכ ו של סעיף זה
לידיעת מבטחיו בביטוחים השו ים שברשותו ויוודא קיומו של ויתור המבטח על תחלוף
כלפי כל האמורים לעיל בהתאם.

.26

הקבלן מתחייב לקיים את הוראת פקודת הבטיחות בעבודה ) וסח חדש( תש"ל  1970על
תק ותיה .כמו כן מתחייב הקבלן ל קוט בכל האמצעים תוך כדי ביצוע העבודה למ יעת
פגיעה בלתי סבירה ב וחות הציבור ולמ יעת כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות
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או ברכוש אחר .ב וסף מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח
לאומי וכל הצווים ,והתק ות ,שהותק ו לפי החוק ה "ל ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שלוחיו ו/או הבאים מטעמו ,שיעסקו בביצוע העבודות
שוא הסכם זה ,יהיו זכאים לכל הזכויות על פי החוק ה "ל.
.27

מוצהר ומוסכם בזאת במפורש כי אין בהוראות סעיפים אלו כדי לגרוע מחיובי הקבלן ו/או
מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

.28

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא את המועצה ו/או מי מטעמה בגין כל זק ו/או
הוצאה שיגרמו למועצה ו/או למי מטעמה עקב תביעה ו/או דרישה ה ובעת מביצוע
השירותים ו/או הקשורה לע יין המצוי באחריות הקבלן לפי הסכם זה ולפי כל דין ,ובפרט
כל תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין המועצה לבין הקבלן ו/או מי מעובדי הקבלן
שררו יחסי עובד  /מעביד ,והכל מיד עם דרישתה הראשו ה של המועצה .המועצה ,על פי
החלטתה הבלעדית ובלא כל ת אי ,תהיה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לקבלן ,אם וככל
שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לה.

.29

מקום שהמועצה תחויב בתשלום כספי כלשהו בעד זקים שהקבלן אחראי להם ,כאמור
לעיל ו/או על פי כל דין ,בין שהסכום שולם בפועל ובין שלא שולם ,יהיה הקבלן חייב לפצות
ו/או לשפות את המועצה בשיעור ה זק כאמור בצירוף כל הוצאה וספת ש גרמה למועצה
מחמת כך ,לרבות הוצאות משפטיות  -עם דרישתה הראשו ה של המועצה.

.30

השיפוי מות ה בכך שהמועצה הודיעה לקבלן בכתב על הליך משפטי ש פתח גדה ועל כל
דרישה ו/או הודעה בכתב שקיבלה ,וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר ש ודע לה לראשו ה על
כך ,ואפשרה לקבלן באופן סביר להתגו ן בפ י ההליך.

ביטוח
.31

דרישות והוראות הביטוח הי ם כמפורט ב ספח ג' ובאישור עריכת הביטוח ספח ג'1

.32

הקבלן מתחייב לוודא כי קבל י מש ה המועסקים בביצוע העבודות יערכו ויקיימו ביטוח
לרכושם ולאחריותם וכי ביטוחים אלו יכללו את כל הת אים ההרחבות והוויתורים על
תחלוף ה דרשים בביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל ובאישור .כמו כן מתחייב הקבלן כי
במידה וישתמש בשירותי קבל י מש ה ,על הקבלן האחריות הבלעדית לבדוק כי קבל י
המש ה יקימו את דרישות הדין והביטוח לרבות הביטוחים המ ויים באישור עריכת ביטוחי
הקבלן ,וימציאו אישורי קיום ביטוחים כשהם חתומים כיאות ע"י מבטחי קבל י המש ה.

.33

תוך  7ימים מחתימת הסכם זה ימציא הקבלן אישור על עשיית הפוליסות וכן יעביר את
העתקיהן למועצה  -קיום הביטוחים במלואם הי ם ת אי יסודי בהסכם.

אחריות לביצוע העבודה
.34

במקרה וטיב העבודה לא יתאים לת אי ההסכם ,הקבלן חייב לתקן את העבודה לפי
דרישות המועצה .במידה ולא עשה כן ,רשאית המועצה לתקן את העבודה ולחייב את
הקבלן בערך עבודות התיקון ,בתוספת עלויות יהול בשיעור של .20%

.35
א.
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להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה מתחייב הקבלן להפקיד
תוך  10ימים מתאריך חתימת הסכם זה ,ערבות ב קאית לטובת המועצה על סך
השווה ל  5% -מערך כלל התמורה לפי הסכם זה כולל מע"מ ,בהתאם לקביעת
המועצה .הערבות תעמוד בתוקף עד לתום תקופת ההתקשרות ,בהתאם ל וסח
כתב הערבות המצ"ב כ ספח ד' להסכם זה ,ותעמוד בתוקף למשך תקופת
ההסכם כולו לרבות כל תקופות ההארכה בתוספת  60ימים ממועד קבלת
אישור המועצה על מילוי התחייבויות הקבלן במלואן כלפיה )מועד המסירה(,
ולאחר מועד זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידי המועצה )להלן:
"ערבות ביצוע"(.
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ב.

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם במועד חתימת כתב
הערבות כת אי לכ יסת התקשרות זו לתוקף.

ג.

המועצה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטו ומי ,במלואה או חלק
ממ ה ,כל אימת שתסבור כי הופר ת אי או הופרו ת אים בהסכם זה ובכלל זה
אי תשלום שכר העובדים כמתחייב על פי דין ,ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.
המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות כאמור ,גם אם תוקפה של הערבות
עתיד לפקוע בסמוך למועד החילוט ,אם סברה כי יש צורך בכך וכח הפרה
קיימת ,מסתברת או צפויה של הסכם זה מצד הספק.

ד.

הכספים שיתקבלו מחילוט ערבות הביצוע יחשבו על חשבון הפיצוי המגיע
למועצה ו/או לחברה הכלכלית בשל הפרת ההסכם מצדו של ותן השירות.

ה.

אי חידוש הערבות והצגת הערבות החדשה במועד ייחשב כהפרה יסודית של
הסכם זה .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לחלט את הערבות ו/או
חלק ממ ה בסמוך למועד חידושה אם היא סבורה כי הקבלן עלול שלא לחדשה.

ו.

המועצה תחזיר לקבלן את ערבות הביצוע בתום תקופת ההסכם לרבות כל
תקופות ההארכה ,אם וככל שלא חולטה עד אז.

ז.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי ביצוע כלל העבודות כולל גם תקופת
אחזקה של  3חודשים ללא תשלום וסף על חשבון הקבלן; המסירה הסופית
של העבודות תיעשה בתום  3חודשים מסיום העבודה בפועל .כמו כן ,מבלי
לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן אחראי כלפי המועצה לתקי ות מערכת ההשקיה
ולמצבם של העצים שיישתלו במסגרת העבודות לתקופה של ש ה ממועד
המסירה בפועל.

אחריות לתקופת הבדק
.36

.37

א.

הקבלן אחראי לטיב העבודה ,החומרים ,המוצרים ואביזרים שסופקו על ידו
והמושקעים בה וזאת לתקופה של  12חודשים המתחילה ביום קבלת העבודה
על ידי המועצה והוצאת אישור מתאים לכך על-ידי המועצה )להלן " -תקופת
הבדק"( ,כולל אספקת חומרים וציוד מיד עם קבלת הודעה על כך מאת
המועצה.

ב.

לשם הבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק ,ימסור הקבלן למועצה לפ י
קבלת התשלום הסופי  -ערבות ב קאית אוטו ומית בשיעור של  2%מסכום
החוזה הסופי כולל מע"מ ב וסח לפי ספח ה' להלן .ערבות זו תעמוד בתוקפה
עד לתום תקופת הבדק ותוחזר לקבלן רק לאחר תום תקופת הבדק ובכפוף
לביצוע התיקו ים כאמור בסעיף קטן א'.

יגוד ע יי ים
א.
ב.
ג.
ד.

318822 384/836

הקבלן ו/או מי מעובדיו ,ו/או מי מטעמו ,ידאגו שלא להימצא במצב של יגוד
ע יי ים בקשר עם כל הקשור במישרין או בעקיפין עם הסכם זה וישמרו אמו ים
למועצה במשך כל תקופת ההסכם.
הקבלן ו/או מי מעובדיו ,ו/או מי מטעמו ,מתחייבים לפעול בתום לב ובדרך
המקובלת וכפי המצופה לפי כל דין.
עוד מתחייב הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו להימ ע מקבלת כל טובת
ה אה בקשר עם הסכם זה.
הקבלן יחתום על תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור יגוד ע יי ים המצורף
להסכם כ ספח ו' ,וידאג לעדכן את הצהרותיו מיד עם כל שי וי שיחול בהן ,ככל
שיחול.
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בכל מקרה של חשש ל יגוד ע יי ים ו/או קרבה משפחתית ,ימסור הקבלן למועצה
גילוי מלא על כך .המועצה תהיה מוסמכת לקבוע כל החלטה בקשר עם יגוד
הע יי ים ,ולרבות להחליט על הפסקת ההתקשרות מטעם זה ,והקבלן יהיה מ וע
מכל טע ה כ גד החלטת המועצה לפי סעיף זה.

ה.

כתובות הצדדים:

המועצה :קצרין
הקבלן__________________________________________________________:

ולראיה באו הצדדים על החתום

המועצה

318822 384/836

הקבלן
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ספח א' -מפרט טכ י
ספח ב' -כתב כמויות
ספח ג' דרישות והוראות ביטוח
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ספח א' -מפרט טכ י
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ספח ב' -כתב כמויות
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ספח ב -'1הוראות בטיחות

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בכל מהלך העבודה באתר
.1אין להשאיר תעלות שיחפרו להנחת צנרת השקיה פתוחות,על הקבלן לטמון
את הצנרת וכסות את כל התעלות בסוף כל יום עבודה.
.2בכניסה עם כלים כבדים לשטח העבודה ומעבר מעל מדרכות יש לדאוג
לחיפוי שכבת אדמה בעובי של  20ס"מ לפחות,בכל מצב הקבלן יהיה אחראי
לכל נזק שיגרם למדרכות ואו לכל אלמנט אחר הקיים באתר העבודה,מערכות
מים,חשמל ,ביוב,תקשורת וכ"ד ולהחזיר את המצב לקדמותו באופן מיידי.
.3על הקבלן לדאוג לאישורי חפירה בתחום השטחים שבהם הוא מבצע את
עבודתו.
.4שטחי המדרכות והכבישים שבתחום עבודת הקבלן ישמרו נקיים לכל אורך
מהלך העבודה.
.5הקבלן ידאג לכיסוי ביטוחי עפ"י הנדרש בנספח הביטוח של המועצה/חכ"ל
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ספח ג' דרישות והוראות ביטוח
לע יין הגדרות ספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" -מועצה אזורית גולן ו/או החברה הכלכלית גולן ו/או תאגידים ו/או חברות עירו יים
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או
הקיבוצים ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם .
"העבודות"  -עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון
ביטוחי המבוטח
.1

.2

.3

.4

.5

.6

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח
לערוך ולקיים ,על חשבון המבוטח ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר את
הביטוחים המפורטים בסעיף  14להלן )להלן" :ביטוחי המבוטח"(.
ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפ י מועד
תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כת אי מקדים לכ יסת המבוטח
לאתר העבודות ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על
הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ) 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח"(.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה וספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שי וי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש 30 ,יום לפ י מועד ביטול הביטוח או השי וי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח
זה ,לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות
המבוטח על פי ההסכם .מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של
המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל ת אי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם .כן
מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף
פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש
האישור להגישה למבטחים.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי
ההשתתפות העצמית ה קובים בביטוחי המבוטח .סכומים אלה יהיו תו ים לקיזוז על ידי מבקש
האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע
כל שי וי או תיקון שיידרש על מ ת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשי ויים כדי להוות אישור בדבר התאמת
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי
מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על
המבוטח לגרום לשי וי ביטוחי המבוטח על מ ת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
ביטוח זה ,הי ה בבחי ת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאי ה פוטרת את המבוטח ממלוא
החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טע ה ו/או דרישה כלפי מבקש
האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים
ו/או כל טע ה אחרת ב ושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים וספים
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח ה וסף ו/או המשלים כאמור,
על חשבון המבוטח .בכל ביטוח רכוש וסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,ייכלל סעיף
מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש
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.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

האישור ,למעט כלפי אדם שגרם ל זק בזדון .בכל ביטוח חבות וסף ו/או משלים שייערך על-ידי
המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם
מבקש האישור ,וכן את הקבל ים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד
שבהסכמיהם של הקבל ים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור כלל פטור
מקביל לטובת המבוטח( ,מאחריות לאבדן או ל זק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-
ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר
משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות ,כלי
רכב ,צמ"ה ,גררים וכלי שי וע כלשהם( ,וכן מאחריות לאבדן או זק אשר המבוטח זכאי לשיפוי
בגי ו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי
לשיפוי בגי ו אלמלא ההשתתפויות העצמיות ה קובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת
ת אי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.
היה ותעלה טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבל י מש ה מטעם
המבוטח ,ב יגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור
ו/או מי מטעם מבקש האישור ,בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות
והשתתפויות עצמיות.
על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי
מטעמו בגין תגמולי ביטוח ש מ עו מהם עקב הפרה של ת אי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח
ו/או על ידי מי מטעם המבוטח .למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל זק
שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש
האישור.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין
לרבות ,במקרה שהביטוח אי ו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אי ם
מספיקים לכסוי הפגיעה או ה זק ש גרם ו/או תבע ו/או פסק או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות
האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מ הלים ,עובדים וקבל ים מטעם המבוטח .כן מתחייב
המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבל י מש ה בקשר עם העבודות שוא ספח זה,
על המבוטח לוודא כת אי לתחילת העסקתם ,כי הי ם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף
ביטוח זה ,בשי ויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת
התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח ושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות ,בין
אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבל י מש ה מטעם המבוטח ,והמבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או זק שייגרם בשל
העבודות שבוצעו על-ידי מבוטח המש ה ,בין אם אובדן ו/או זק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח
ו/או בביטוחי קבל י המש ה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבל ים ו/או קבל י מש ה ו/או
מי מטעמם ,באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל
תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח ל קוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות ה דרשים לשם
מ יעת פגיעה ,אבדן או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע
העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לע יין עבודות
בגובה לרבות תק ות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז .2007 -ב וסף ומבלי לגרוע
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק
לביטוח לאומי ,הוראות ההסכם הקיבוצי בע ף הב יה לע יין ת אים סוציאליים וחוק ביטוח
בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תק ות וכדומה ,שהותק ו לפי החוקים ה "ל ובעיקר אך מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע
העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ה "ל.
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם
במלואם או במועדם ,תהא לרשות מבקש האישור הזכות ,לאחר מתן הודעה למבוטח  14יום
מראש על כוו ת מבקש האישור לעשות כן ,לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח
וכל ההוצאות ה לוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך
את ביטוחי המבוטח ,יחולו על המבוטח בלבד ,ולמבקש האישור תהא הזכות ל כות את הוצאות
הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור
אחריות כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא ל זקים בלתי מבוטחים ,לרבות
זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב
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בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל זק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום
השתתפות עצמית ,בגין זקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו
הראשו ה בכתב.

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן ספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל הת אים
הכלולים בו .יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי ספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הי ם
דוגמא בלבד ואי ם וסח מחייב.

 .14ביטוחי המבוטח:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
14.1
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או זק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו
של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין זקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי
מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח וסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת על פי חשב הביטוח כאילו ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
14.2

ביטוח אחריות מעבידים

המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת ה זיקין ] וסח חדש[ ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופ ית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי
מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לע יין קרות
תאו ת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח כלי רכב
14.3
 14.3.1ביטוח חובה כ דרש על-פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול
אחריות שלא יפחת מ ₪ 600,000 -בגין זק אחד.
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
 ₪ 600,000כאילו ערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כ גד מבקש
האישור או מי מטעם מבקש האישור בגין זק אשר היה מכוסה לו ערך ביטוח כאמור ,על
המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין זק או הוצאה כאמור.
ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש( ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 14.3.2ביטוח כל הסיכו ים לציוד מכ י ה דסי ,מפ י אובדן או זק פיזי בלתי צפוי ,ה ובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כי ון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכו ים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכו י טבע ו זק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופ ית או זק
לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 600,000בגין כל כלי ה דסי כבד.
מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד
שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 14.3.3כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
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 14.3.4המו ח "כלי רכב" על-פי סעיף  0זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד מכ י ה דסי ייד,
מ ופים ,מלגזות ,גוררים ו גררים ,עגור ים וכלי הרמה יידים אחרים.

 .15ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .15.1ה ם קודמים לכל ביטוח ה ערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח
המבוטח מוותר על כל טע ה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
 .15.2שי וי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השי וי לרעה או הביטול.
 .15.3הפרת ת אי ביטוחי המבוטח והת אותיהם ו/או אי עמידה בת אי הביטוחים בתום לב על ידי
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת
פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .15.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות ת אים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש
האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.
 .15.5היקף הכיסוי לא יפחת מת אי ביט מהדורה  .2013חריג רשל ות רבתי )אם קיים( יבוטל,
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק
חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .15.6המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי
הבאים מטעם מבקש האישור ,וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו
בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם
הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
 .15.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ול שיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
 .16הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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ספח ג' -1אישור עריכת ביטוח
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור)(DD/MM/YYYY

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

מבקש האישור*
שם :מועצה אזורית גולן ו/או החברה
הכלכלית גולן ו/או תאגידים ו/או חברות
עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או ועדי היישובים
ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

המבוטח
שם

מעמד מבקש האישור*

אופי העסקה*
☐נדל"ן

☐משכיר

☐שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין

☐אחר:

☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

ת .סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום
₪

צד ג'

4,000,000

אחריות מעבידים

₪ 20,000,000

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת )(302
קבלנים וקבלני משנה )(307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )(309
כיסוי לתביעות המל"ל )(315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור )(321
מבקש האישור מוגדר כצד ג' )(322
ראשוניות )(328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )(329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )(309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח )(319
ראשוניות )(328

אחר :ביטול חריג
אחריות מקצועית
לעניין נזקי גוף
במסגרת פוליסת צד ג'
פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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ספח ד'  -וסח ערבות ביצוע
תאריך____________________:
לכבוד
מועצה אזורית גולן
א,. .
ה דון :ערבות ב קאית מספר __________________

על-פי בקשת) _______________________________________ :להלן " -המבקש"( א ו
) ₪במילים:
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
( )להלן" :הסכום ה "ל"( ,שיגיע לכם מאת המבקש על-פי הסכם
לביצוע עבודות גי ון ,פיתוח והשלמות פיתוח גי ון בשצ"פים בפארק תעשיה גולן ב י יהודה )אזור
התעשייה(.
 .1הסכום ה "ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן " -הלשכה"( ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש מוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

 .2א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה הסכום ה "ל ,תוך לא יאוחר משבעה ימים
מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,בתוספת הפרשי הת ודות
במדד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת המבקש.
 .3אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על
הסכום ה "ל )לפי שיעורו העדכ י בהתאם להפרשי ת ודות המדד במועד כל דרישה(.
 .4ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ ,ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם
הוארכה על-יד ו .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצל ו בכתב לא יאוחר מהתאריך
ה קוב ברישא של סעיף זה.
 .5ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
 .6ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב
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ספח ה'
וסח ערבות בדק
תאריך____________________:
לכבוד
מועצה אזורית גולן
א,. .
ה דון :ערבות ב קאית מספר __________________

 .1על-פי בקשת) _______________________________________ :להלן " -המבקש"( א ו
) ₪במילים:
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
שקלים חדשים( )להלן" :הסכום ה "ל"( ,שיגיע לכם מאת המבקש על-פי
הערות בדק לפי הסכם לעבודות גי ון ,פיתוח והשלמת פיתוח גי ון בשצ"פים פארק תעשיה
גולן ב י יהודה.
 .2הסכום ה "ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן " -הלשכה"( ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש מוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

 .3א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה הסכום ה "ל ,תוך לא יאוחר משבעה ימים
מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב ,בתוספת הפרשי הת ודות במדד ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 .4אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על
הסכום ה "ל )לפי שיעורו העדכ י בהתאם להפרשי ת ודות המדד במועד כל דרישה(.
 .5ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ ,ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם
הוארכה על-יד ו .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצל ו בכתב לא יאוחר מהתאריך
ה קוב ברישא של סעיף זה.
 .6ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
 .7ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב
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ספח ו'  -תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור יגוד ע יי ים
הצהרה על העדר קרבה לעובד מועצה אזורית גולן ו/או לחבר מועצה

1

לכבוד
מועצה אזורית גולן )להלן" -המועצה"(

ג.א,. .

2

.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן -המציע( במסגרת
הצעתי במכרז מס' ______________ שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי פרד
מהצעתי במכרז.

.2

ה י מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  89ב)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( ,תשי"ח 1958 -
הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו ,לא יהיה
צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לע יין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח
או אחות״.
ב .כלל ) 12א( של ההודעה בדבר כללים למ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לע יין זה ,״חבר
מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
ג .סעיף  59לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח 1958-הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכ ו או
שותפו ,כל חלק או טובת ה אה בכל חוזה או עסק ש עשה עם המועצה למע ה או
בשמה ,פרט לע יין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי
המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.3

בהתאם לכך ה י מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א .בין ה הלת המועצה ו/או חברי מליאת מועצה אזורית גולן )"המועצה"( אין לי :בן
זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שא י לו סוכן או שותף.
ב .אין חבר ה הלה במועצה ו/או חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,שיש לאחד
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו
הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו.
ג .אין לי בן זוג ,שותף או מי שא י סוכ ו ,העובד במועצה ו/או במועצה.

 1הצהרה זו תי תן על-ידי המציע וב פרד על-ידי כל עובד ו/או ציג המציע המיועד לתת שירות למועצה באופן אישי.
 2במקרה של מציע שהי ו תאגיד ,הצהרה זו תי תן ב פרד על-ידי כל מ הלי המועצה ובעלי השליטה בה.
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.4

יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  3לעיל :פרט את הקרבה

.5

יש לי קרבה ל ציגי ה הלת המועצה ו/או לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד המועצה ו/או
המועצה מסוג שאי ו מ ה על סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  3לעיל :פרט את הקרבה

.6

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא כו ה.

.7

למסמך זה מצורף גם שאלון לאיתור יגוד ע יי ים חתום וממולא על-ידי.

.8

א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו
אמת.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
א י מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפ יי
אישור עו"ד _________________ :
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