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  מועצה אזורית גולן
  13/2021 מכרז מס'

    מערומי אבן מכירתמכרז 

  הצעות ציעהזמנה לה
  

מעוניינת למכור מערומי אבן כמפורט להלן, ") המזמין" או "המועצהמועצה אזורית גולן (להלן: "
מחיר לצורך הצעות  , להציעלהלןש םתנאיבמועמדים מתאימים העומדים בזאת מזמינה והיא 

  בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה., )"הפרויקט"או  "העבודות"(להלן: מערומים רכישת ה

 מסמכי המכרז .1

  :"מסמכי המכרז" - יחד ולחודבקראו להלן יהמסמכים המפורטים מטה י  .א
  

  הזמנה להציע הצעות  - זהמסמך  .1
  

    נוסח ערבות מכרז - מסמך א'  .2
        

 הצהרת המציע  –מסמך ב'  .3
  

וניגוד  קרבה משפחתית ר בדבר היעדריצהת -) 1נספח ב(
  עניינים.

    בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר שכר ר יצהת -) 2נספח ב(
  .מינימום כדין    

  נוסח לאישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות -)3נספח ב(
עמידה בתנאי נוסח לאישור רואה חשבון בדבר  -)4נספח ב(

  הסף

 .הצעת המשתתף  - 'גמסמך  .4
 הסכם -מסמך ד' .5

תשריט המתחמים וסקירת המערומים מפרט טכני מיוחד,  -)1(נספח ד
  (תצ"א)

  נספח ביטוח  -)2נספח ד(
  אישור ביטוח -)3נספח ד(
  ערבות ביצוע  -)4נספח ד(
  ת קבלניםונוהל עבודו הוראות בטיחות -)5נספח ד(

  כמויות אומדן -)6ד(נספח 
אישור התקשרות של הקבלן עם אתר מורשה לקליטת  -)7נספח ד(

  יצורף על ידי הקבלן -האבן וחומרי הפינוי מערומי
  

  
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש   .ב

בטלפון  אשראי/העברה בנקאיתהזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש באמצעות 
, תמורת תשלום בסך 15:30עד  9:00ה', בשעות -במועצה בימים א' 04-6969754

 .בשום מקרה מאות שקלים חדשים) שלא יוחזרו למציעש חמ( ₪ 005,1של 
 . rechesh@megolan.org.ilלפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת מייל 

 

 באתר המועצה.ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,   .ג

מסמכי המכרז ולהירשם במשרדי ת וש אלרכ לצורך הגשת הצעה, ישיובהר כי   .ד
  המועצה וזאת כתנאי מקדים להגשת הצעה במסגרת המכרז.

  
בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור המציע פרטי התקשרות מלאים, ובכלל זה   .ה

כתובת דואר אלקטרוני תקפה, שבאמצעותה יימסרו כל הפרטים ו/או ההודעות 
 ו/או השינויים בקשר למכרז.
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 כללי .2

, מיצר וכנף ישנם נסבי"ס ברנקו וייס), מעלה גמלא, חד (כולל בישובים רמות   .א
מערומי אבן. סקירת המערומים, תשריט המתחמים (תצ"א) ואומדן כמויות 

 .)6ד(-ו )1ד( םילהסכם כנספחמצורפים 
 

מעוניינת למכור את מערומי האבן, ולשם כך היא נוקטת בהליך מכרזי המועצה   .ב
 ערומים.עבור המ זה לצורך קבלת הצעות מחיר

  
כי חל איסור מוחלט לבצע גריסה ו/או טיפול מכל סוג במערומי האבן מובהר   .ג

 בתחומי ישוב או בסביבתו, זולת העמסתו לצורך סילוקו מן הישוב.

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

אשר עסק בביצוע  ,רשאי להשתתף במכרז מציע שהוא קבלן, או חברה קבלנית  .א
ו א ,2019מאז שנת  יון שקלים ומעלהמל 3אחת בהיקף של  הלפחות  עבודשל 

במהלך  ₪מיליון  2מוכח בעבודות לישמניה בהיקף של לפחות ניסיון בעל שהוא 
יש לצרף להצעה אישור רו"ח בעניין זה, וכן המלצות . 2019שנת  התקופה שמאז

 ופרטי אנשי קשר מטעם הממליצים שעבורם בוצעו העבודות.

. יש לצרף להצעה העתק לפחות 1ג' 200סיווג  - בענף רשום בפנקס הקבלנים   .ב
 רישום כאמור.מתעודת ה

לפחות, בעבודות עפר, בהיקף פעילות  2020,  2019, 2018עסק באופן רגיל בשנים   .ג
 .) השנים הנקובות3בשלוש ( שנה בכל₪ מיליון  4 - בסך של לא פחות מ

אישור המעיד על התקשרות בין המציע לבין אתר (מחצבה, אתר בינוי או  קיום  .ד
 .אחר) אליו יועבר החומר המפונה

  .ת מסמכי המכרזהמציע רכש א  .ה

 המציע או נציג מטעמו השתתפו בסיור הקבלנים.  .ו

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית כמפורט להלן.  .ז

 סיור קבלנים .4
 
לשם קבלת ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע לביצוע העבודות, יתקיים סיור   .א

ת כניסה למועצה אזורינפגשים ב .10:30 בשעה 4.5.2021שלישי קבלנים ביום 
 על המציעים להירשם עם היציאה לסיור בפני נציג המועצה.  .גולן בקצרין

  חובה תתפות בסיור קבלניםההש  .ב

או מייל:  050-7251101 פרטים לגבי הסיור ניתן לקבל בטלפון  .ג
DediG@megolan.org.il . 

תקהלויות, שומרת המועצה לעצמה בשל משבר הקורונה ונוכח הכללים למניעת ה  .ד
את הזכות לבטל את סיור הקבלנים, או לערוך תחתיו מפגש קבלנים במתווה 

ו/או פיצול הסיור ),ZOOMכגון ( שונה, לרבות בדרך של היוועדות חזותית
פי שיקול למספר מפגשים שיתועדו גם בווידיאו ויימסרו למציעים אחרים ל

  באתר האינטרנט של המועצההודעה על כך תפורסם  .דעתה הבלעדי

ביחס למכרז  באתר האינטרנט באחריות המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה  .ה
 זה.

 שאלות הבהרה .5
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 12:00שעה  10.5.2021שלישי   שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד ליום   .א
 .rechesh@megolan.org.ilלמייל 

 דואר כתובת כולל, המציע מטעם קשר איש פרטי אתף לפנייה על המציע לצר  .ב
 .טלפון ומספר אלקטרוני

פתוח בלבד, עם אישור מסירה,    MS-Wordשאלות הבהרה בכתב במסמך  .ג
 בלבד:  ובמבנה שלהלן

פרק  נוסח השאלה 
וסעיף 

 רלבנטיים 

   או   המסמך אליו  
הנספח מתייחסת 

 ההבהרה 

 מס"ד 

         

         

ובת דואר אלקטרוני ומספר ין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתלצייש   .ד
 טלפון. 

תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו   .ה
, יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת שצוינה על המועצהביוזמת 

  ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם. 
  הרה באחריות המציעים בלבד. ת לשאלות ההבבדיקת התשובו  .ו
לה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה גי  .ז

  במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.  מועצהלא מובן, יפנה בכתב ל
 לא ואלה, פה-בעל שניתנו פירושים או הסברים, לתשובות אחראית המועצה אין  .ח

  .   המועצה את יחייבו
 להזמנה הזמנהגשת הצעות ברשאית, בכל עת, עד למועד האחרון לה המועצה  .ט

, ביוזמתה או בתשובה המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הצעות להציע
להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, , לשאלות המשתתפים

חלק בלתי נפרד . השינויים והתיקונים כאמור יהוו לבטל את המכרז ו/או לשנותו
בדוא"ל לפי הפרטים המכרז  רוכשיידיעת כל , יובאו, בכתב, להמכרזמתנאי 

 ידו להצעתו.-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרזמסמכי  כשיורידי -שנמסרו על
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות 

 כל מנימוקים סבירים.לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, וה
יועבר הערבות למועד  ףתוקר לעיל שיחייב את הארכת כל שינוי של מועד כאמו  .י

מציע  .לידיעת המשתתפים והם יידרשו להתאים את הערבות לתוקף העדכני
שלא יעשה כן, יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכרזים 

 לא תתחשב בהצעתו.

 עהמסמכים שיש לצרף להצ .6

את כל  מציע לצרף להצעתועל המבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז,   .א
 :המסמכים הנדרשים בסעיף זה להלן

על נספחיהם, כולל התשובות לשאלות ההבהרה, מסמכי המכרז  כל )1(
 )'מסמך ג(המשתתף הצעת טופס כשכולם ממולאים וחתומים, לרבות 

 חתום כנדרש בסופו.הכולל את המחיר המוצע כשהוא 
 

נות ורשומות על פי פקיד שומה או רו"ח, על ניהול פנקסי חשבוור איש )2(
    .1976-התשל"ו ,חוק עסקאות גופים ציבוריים

  אישור ניכוי מס במקור. )3(

 תעודת עוסק מורשה. )4(

  -במידה והמציע הינו תאגיד )5(
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  המצאת תעודת רישום של התאגיד.  )א(
 הגשתנכון למועד מרשם החברות,  תדפיס מעודכן המצאת  )ב(

 מרשם החברות בו מפורטים תאגידה רישום ההצעות למכרז,
 .והמנהלים של התאגיד המניות בעלי

של התאגיד, על זהות בעלי המניות וזהות  /רו"חאישור עו"ד  )ג(
וכל מסמכי המכרז, שההצעה המוסמכים חתום בשם התאגיד ו

 . תאגידע"י המוסמכים לחתום בשם ה יםחתומ

מסמכי המכרז ערבות מכרז תקפה, חתומה ומקורית בנוסח המצורף ל )6(
פה ערבות כאמור בסעיף זה, תיפסל לא צור .כמסמך א'בנוסח המצורף 

 ההצעה ולא תידון כלל. 

 ).'דמסמך ( הסכם על כלל נספחיו כשהוא חתום )7(

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. )8(

על המציע לצרף אישורים, אסמכתאות ותיעוד לדרישות המכרז.  )9(
תיעוד לתמיכה בהוכחת עמידתו להצעתו כל אישור ו/או אסמכתא ו/או 

בלי לגרוע מכלליות האמור יצרף המציע להצעתו זו מ בתנאי המכרז.
כגון המלצות, פרטי  המעידים על ניסיונו ועל איכותומסמכים 

 התקשרויות קודמות ומועדי ביצוען.

 כאמור. נדרשבסיווג הקבלני ה הקבלנים בפנקסתעודת רישום בתוקף  )10(

 .)1ב( כנספחסח המצורף ונבהצהרה בדבר היעדר קרבה  )11(

שכר מינימום תשלום ת עובדים זרים ובדבר בדבר אי העסקהצהרה  )12(
 .)2(כנספח בנוסח המצורף ב ,כדין

 -)3ב( יםעמידה בתנאי הסף (נספחנסות ומחזור הכבדבר אישור רו"ח  )13(
 )4(ב

בדבר היותו  אישור רו"ח אישה", כל שהמציע הינו "עסק בשליטתכ )14(
  .להלן עסק בשליטת אישה" כהגדרתו"

ה מחזיקה בשליטה בו, ואשר עסק אשר איש – עסק בשליטת אישה""
יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד 

  .של ההגדרה אישור )2(-ו )1( שהתקיימו הוראות פסקאות

סק מסוים אישה מחזיקה ה חשבון כי בעאישור של רוא – אישור""
 בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:  

בן ( הוא אינו קרוב -אינו אישה אם מכהן בעסק נושא משרה ש )1(
של  )זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא

 .המחזיקה בשליטה
אין הם קרובים של  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  )2(

 .יטההמחזיקה בשל
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד  – מחזיקה בשליטה""

מכל סוג של  %50-בלמעלה מאו בעקיפין,  עם נשים אחרות, במישרין
  .אמצעי השליטה בעסק

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי,  – "נושא משרה"
מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו 

 .נהשו

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר  – עסק""
שותפות הרשומה בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או 

   .בישראל
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או אי המצאת  בתנאי המכרז, אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים  .ב
זכות מועצה ייתן ל, באופן הנדרש, לעילמסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים 

 דית של ההצעה.יפסילתה המ להחליט על

מבלי לגרוע מכלליות האמור, שומר המזמין לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו   .ג
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 

 סף.עמידתו של המציע בתנאי הבחינת 

ולחתום כמקובל, על (מסמך ג')  ההצעהעל טופס הכספית על המציע להגיש את הצעתו  .7
 .למכרז ידו כחלק מן ההצעה- ות נספחיהם והמסמכים המצורפים עלהמכרז, לרבכל דפי 

 בנקאית למכרזערבות  .8

 ₪ 13,000 ערבות בנקאית אוטונומית בסך שלעל המציע לצרף להצעתו   .א
 .מסמך א'ם חדשים) לפי נוסח לישקשלושה עשר אלף (ובמילים: 

 יוםעד לתהא תקפה ו המועצהערוכה לפקודת הערבות הבנקאית תהיה   .ב
המועצה תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של . 16.8.2021

הערבות, ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד 
 האחרון לתוקף הערבות.

. מציע שלא או העתק של הערבות ל תחליף ערבותלמען הסר ספק, לא יתקב  .ג
 תובא לדיון כאמור לעיל, הצעתו לאמקורי  , ובמסמךיצרף ערבות בנקאית

 ותיפסל על הסף.

 ימים 60בתוך  התקבלהמציע אשר הצעתו לא לתושב  הערבות הבנקאית  .ד
  .מהכרזת הזוכה במכרז

יהא זכאי והמציע לא תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה,  המועצה  .ה
 , אם התקיים בו אחד מאלה:דרוש סכום הערבות כולה או מקצתהל

 המציע חזר בו מהצעתו.  )1(

להמציא את כל המסמכים והאישורים  ,ציע, שהצעתו נתקבלהרב המיס )2(
 ידי המועצה.-הנדרשים בתוך פרק הזמן הנדרש על

  במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק. )3(

 בעורמה או בתכסיסנות.ל במכרז המציע פע )4(

רוש להעלות כל טענה כלפי המציע ולד המועצהאין בחילוט הערבות כדי למנוע מ  .ו
לפי כל דין, לרבות בגין נזקים שנגרמו לה בשל  רשותהממנו כל סעד העומד ל

 מעשה ו/או מחדל של המציע, או מי מטעמו.

יבת המכרזים, מובהר כי קיימת אפשרות שוועדת המכרזים תשהה את פתיחת ת  .ז
) לעיל (מועד פקיעת ב(8בסעיף או את קבלת החלטתה, גם לאחר המועד הנקוב 

ליט ועדת המכרזים לעשות כן, יידרשו המציעים להאריך את אם תחו הערבות)
יחשב כאילו יתוקפה של הערבות למועד שייקבע ויודע להם. מציע שלא יעשה כן, 

 רזים לא תתחשב בהצעתו.בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכ

9.  
מובהר כי המועצה איננה מתחייבת לכמות האבן בכל מערום, וכי הכמויות   .א

 ת באומדן הינן בבחינת הערכה בלבד, אשר איננה מחייבת.   המפורטו
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 םוהתיאוריכניות ולדיוק הכמויות, הת םיאחראועורכי המסמכים  המועצהאין   .ב
  הטכניים.

לו  קנות או שיהיההתאמות לחוקים ות-יסתירות, שגיאות, א המציעאם ימצא   .ג
להודיע  יועל -איזה ספק שהוא בקשר עם התוכן המדויק של איזה סעיף או פרט 

במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות  בהקדם האפשרי למועצהעל כך בכתב 
 הבהרה.

 אופן הגשת ההצעה .10

חתום על כל דף , ללמלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז המציעעל   .א
כל  לרכזו ,וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז מסמכי המכרזמ

מכירת  - 13/2021"מכרז מס' יה יצוין החומר במעטפה סגורה וחתומה, על
 ."מערומי אבן

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

(להלן:  בתוספת מע"מ₪ (עשרים)  20טון אבן עומד על  1-מחיר המינימום ל  .ג
 .")מחיר המינימום"

 תוספת הור שיעאת ) מסמך ג'לציין על גבי טופס הצעת המשתתף (על המציע   .ד
 מחיר המינימום. על ידו ביחס ל מוצעה באחוזים

כלומר, יחול . למערומי אבן שוניםשונה  תוספתשיעור לא ניתן לנקוב ב, ויובהר
נשוא  מערומי האבןביחס לכל ע, , כפי שיציע המציואחיד זהה תוספתשיעור 

   .מכרז זה

אותן על הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות   .ג
  .לבצע על פי מסמכי המכרזהקבלן 

ואם היא תינתן  ,יהיה נקוב באחוזים (או בחלקי אחוזים) התוספתשיעורה של   .ד
  דה.בשבר עשרוני הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר הנקו

 - לא יהיה ברור וחד משמעי  מוצעה התוספתמודגש בזאת כי במידה ושיעור   .ה
 לפסול את ההצעה על הסף. המועצהרשאית 

בלבד, ולא תותר הגשת הצעת מחיר  התוספתהר כי המכרז הינו בשיטת מוב  .ו
ככל שתוגש הצעה כאמור תהיה המועצה רשאית נמוכה ממחיר המינימום. 

פי שיקול דעתה הבלעדי לראות בהצעה כאילו לפסול את ההצעה על הסף, או ל
 .המחיר הינו מחיר המינימום ללא תוספת

 עת מציע אם:המועצה רשאית לא לדון בהציובהר כי   .ז

יסוד סביר לחשוב שכוונת המציע היתה להוליך שולל את  למועצהיש  )1(
 על ידי שגיאות שנעשו במכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים. המועצה

עית של נושא המכרז, או על הנחות בלתי על הבנה מוט ההצעה מבוססת )2(
 נכונות, או אם המחירים שצוינו בהצעה, אינם סבירים. 

 הצעה שינויים או הסתייגויות.אם נכללו ב )3(
 .שצירופם חובהאם המציע לא צרף איזה מן המסמכים  )4(

 תמורה .10

. בפועלכמות האבן  במכפלתהנקוב בהצעתו בסכום הקבלן ישלם למועצה תמורה 
 .המכרז בנספחי, כמפורט מהאתריםיות ישקלו ביציאה משאה

  הגשת ההצעותמועד  .11
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בשעה  30.5.2021ראשון לבד עד לא יאוחר מיום ההצעות יוגשו במסירה ידנית ב  .א
על המעטפה ייכתב מספר  במשרדי מועצה אזורית גולן.לתיבת המכרזים  14:30

 המכרז ושמו בלבד.

עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת  ר לא תימסרכל הצעה אש  .ב
 .המכרזים של המועצה

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

 אופן בחירת הזוכה במכרז .11

 . אין באמורפסל ולא תובא לדיוןית בדרישות הסף של המכרז תעמודשלא הצעה   .א
 . להשלמת מסמכיםה יבפני ציעיםלפנות למ המועצהמסמכות כדי לגרוע 

ים בטבלה השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטלצורך   .ב
 המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:

  
 
המשקל  הרכיב 

 לשקלול
 הניקוד

) התוספתהניקוד בגין רכיב המחיר (שיעור  .1
  אבן טון 1המוצע עבור 

 נקודות 70 70%

ניקוד מדדי האיכות בהתאם להתרשמות  .2
ועדת המכרזים מאיכות ומקצועיות המציע 

 חוות דעתועל פי המלצת הצוות המקצועי ו

 נקודות 30 30%

 
 נקודות) 70הניקוד בגין רכיב המחיר (  .ג

 הניקוד בגין רכיב המחיר (שיעור ההנחה) ייקבע כדלקמן: )1(
הגבוה ביותר יקבל  התוספתור מציע שהצעתו כוללת את שיע  )א(

 נקודות). 70את מלוא הניקוד בגין רכיב זה (
הבא אחריו, יקבל  התוספתמציע שהצעתו כוללת את שיעור   )ב(

 המתקבלת המנה של 70 -ב מכפלה ק יחסי שיחושב לפיחל
, הנבחנת ההצעה בסכום ביותר הגבוהה ההצעה סכום מחלוקת

 הלאה. וכן

 נקודות) 03( הניקוד עבור התרשמות מהמציע  .ד
  

איכותי ייקבע על ידי ועדת המכרזים על -הניקוד עבור המדד המקצועי )1(
עדת המכרזים, בסיס המלצות הצוות המקצועי שימונה לשם כך על ידי ו

 לפי החלוקה הבאה.

מעבודות דומות שביצע הצוות המקצועי וועדת המכרזים יתרשמו  )2(
, ג המציעהמציע, היקפן ואיכותן , וכן מן המסמכים וההמלצות שהצי

על ידי הצוות המקצועי ו/או על ידי ועדת אודותיו מידע שנאסף ו
 . המכרזים

את המציעים או מי רשאית, על פי שיקול דעתה, לזמן  ועדת המכרזים )3(
להסתמך על ו/או  בפניה או בפני הצוות המקצועיראיון אישי מהם ל

דומות עבודות על ידי המציע  צוות באתרים בהם בוצעוהביקור של 
 ., ככל שתבחרוא המכרזבודות נשלע

 עמדת הצוות המקצועי תועבר להחלטת ועדת המכרזים.  )4(
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המציע, לשם קבלת חוות  לקוחותתהא רשאית לפנות ל המועצהמובהר בזה, כי   .ה
 שמספק המציע וכן על אמינותו.  הביצועעל רמת  דעת

דות, נקו 20 -מציע, שהניקוד המצטבר בגין המדד האיכותי שניתן לו יהיה נמוך מ  .ו
  תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט על פסילת הצעתו. 

הא ת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תמתחייב המועצהאין   .ז
  .,  מכל סיבה שהיא, שלא לבצע את העבודה כללתרשאי

יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה  תהיינהכי ככל שעוד מובהר,   .ח
עסק "הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של משוקללת זהה שהיא התוצאה 

, וכהבחר כזינתן עדיפות להצעה זו והיא תי, תלעיל" כהגדרתו בשליטת אישה
ח המעיד כי מדובר על עסק בשליטת רו"ה, בעת הגשתה, אישור ובלבד שצורף ל

  .  אישה

 הסכם ההתקשרות .12

בין ש ההסכם על המועצהת לאחר חתימכנס לתוקפה רק ימובהר כי הזכייה במכרז ת
 הצדדים.

 ביצוע הפרויקט בשלבים .13

יבוצע נשוא המכרז  הפרויקטהמציע מאשר כי הובא לידיעתו, כי ביצוע כלל   .א
יהיה זכאי לכל תשלום , וכי הזוכה לא (כל יישוב ייחשב כשלב) בחמישה שלבים

ו/או בגין הפסקת מוחלטת של  ו/או תוספת ו/או תמורה בגין הפיצול האמור
 .ישוב לישובהעבודות בין 

 יקבע על ידי מנהל הפרוייקט.  הישובים סדר   .ב

מסוים ביישוב מובהר כי רק לאחר סיום סופי מלא ומוחלט של ביצוע הפרויקט   .ג
, יינתן ישובותשלום מלוא התמורה בגין המערום באותו  לשביעות רצון המועצה

 הבא.יישוב לעבודה לקבלן צו התחלת 

 משבר הקורונה .14

סיבות הקשורות למשבר הקורונה, עלול להיגרם עיכוב, או ם, עקב נמוסכם שא  .א
ייגרם עיכוב בביצוע העבודות, או יהיה צורך לעכב את ביצוע העבודות, תהיה 
המועצה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לדחות את ביצוע 

 על ביצוע חלקה בלבד ו/או לקבוע כל הוראה העבודות או לבטלן או להורות
 אחרת באשר להמשך ביצוע העבודות.

עיכוב בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או בקיום התחייבויות המועצה בשל   .ב
מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתקנות לשעת חירום, או בהוראה 

ה בזמנים של מי אחרת של גורם מוסמך, לא ייחשב הדבר כהפרה או אי עמיד
 לביצוע העבודות ו/או ההתחייבויות האחרות מהצדדים, והמועדים שנקבעו

 יידחו בהתאמה.

 הערות כלליות .15

רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, עד למועד האחרון העדכני  המועצה  .א
להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או 

בוע מפגש/י המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבתשובה לשאלות 
  שנותו.מציעים, לבטל את המכרז ו/או ל

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב,   .ב
ידי רוכשי מסמכי -לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על

  ידו להצעתו.-המכרז, יחתמו על ידי המציע ויצורפו על

  מסמכים. ידי המציע בגוף ה-שיעשה על לא יתקבל כל שינוי או תיקון  .ג
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ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז   .ד
רשאית, מטעם  המועצה(למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה 

לבקש מהמציע לתקן זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את  המועצהאם  את הצעתו. בכל מקרה (גם

וכפי שנמסר  המועצההצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן על ידי 
  למציעים.

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה   .ה
במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות  למועצהבמסמכים אינו מובן, יפנה בכתב 

  הבהרה.

  האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה. לכ  .ו

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

תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת  המועצה  .ח
 .לעדילפי שיקול דעתה הב

 ציע.תהיה רשאית שלא לבחור בכל מ המועצה  .ט

על ההסכם שבין  המועצהכנס לתוקפה רק לאחר חתימת יהזכייה במכרז ת  .י
 הצדדים.

 תהיה רשאית לבטל הליך זה, מכל נימוק סביר שהוא.  המועצה  .יא

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או   .יב
או  ן כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית, בגיהמועצהבדרישות כלפי 

מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים  לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה
  שלישיים כלשהם.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת   .יג
יעה הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תב

  עקב כך. המועצהכלפי 

חה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, ונה היקפו או נדבוטל המכרז או ש  .יד
לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי 

 מכל מין וסוג.
  

              
_____________________  

  מועצה אזורית גולן        
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  מסמך א'

  
  

  ח ערבות מכרזנוס

                      
  תאריך:______________                              

  לכבוד

  מועצה אזורית גולן

              

  שלום רב, 

  

  ערבות בנקאית מספר __________________  הנדון:

  

ערבים אנו  1")המבקש" - ______________ (להלן מס' זיהוי  פי בקשת: ______________-על
שלושה עשר אלף  לים:מיב (הסכום₪  13,000כולל של  ךל סכום עד לסבזה כלפיכם לתשלום כ
מאת המבקש בקשר עם  המגיע או עשוי להגיע לכם"), הסכום הנ"ל" -שקלים חדשים) (להלן 

  .מכירת מערומי אבןשעניינו  13/2021 מכרז מס'הצעתו ל

 רישתכם על(שבעה) ימים מתאריך קבלת ד 7-מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ
ה להוכיח את דרישתכם ו/או כום הנ"ל, מבלי להטיל עליכם חובידינו, אנו נשלם כל סכום עד לס

ומבלי לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש, 
  .לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

פעם אחת או במספר דרישות, תנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בילדרוש מא אתם תהיו רשאים
  , בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל.מהסכום הנ"לאחת מהן מתייחסת לחלק שכל 

(כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  16.8.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
קבל על ידינו בכתב לא רישה על פי ערבות זו צריכה להתידנו; כל ד-ומבוטלת אלא אם הוארכה על

  תאריך ברישא לסעיף זה. יאוחר מה

 העברההסבה או לאינה ניתנת לו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ערבות זו
  .בכל צורה שהיא

              

  בכבוד רב,                   

____________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
1

 (שם המציע מבקש הערבות).  
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  מסמך ב'
       

 גולןמועצה אזורית 
  13/2021מכרז מס' 

  אבןמערומי למכירת 
  

  הצהרת המציע
  לכבוד

  מועצה אזורית גולן
 

כל התנאים בחנתי את , מכרזהאת כלל מסמכי והבנתי בעיון  תיקראמצהיר כי  הנני .1
 :(להלן כי המכרזכמפורט במסמ מכירת מערומי אבןבמכרז  והנסיבות הקשורים

ויים הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשו/או הנובעים מהם, וכן את כל  ")העבודות"
את  קבעתיבהתאם לכך ולרבות דרכי גישה וכיוצ"ב, י, ויותילהשפיע על קיום כל התחייב

  .יהצעת
  
 הנני מצהיר בזאת כי: .2

אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל   .א
  הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

 
ההתחייבויות על פי /או ינה שהיא לבצע את כל הדרישות ומסוגל, מכל בחאני   .ב

 .הוראות המכרז
 

לא להציע ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת אני מצהיר ומתחייב,   .ד
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על 

/או מי מטעמם ו/או ו המועצהו/או עובד  ה, או של נושא משרה בת המועצההחלט
  .זה , בקשר להליך התקשרותכל גורם אחר

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם אני מצהיר ומתחייב,   .ה

ו/או מי מטעמם ו/או כל  המועצה בכלל, ו/או עם מי מעובדי במועצהנושא משרה 
 גורם אחר, כדי לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
  

מי מטעמו פעל בניגוד תעורר חשד סביר כי המציע ו/או אם י לי ומוסכם, כי ועיד  .ו
פי שיקול - את הזכות, על המועצהלעיל, שומרת לעצמה ה' -לאמור בס"ק ד' ו

דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה 
ל בכל זמן שהוא הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטכאמור, ו/או לא לקבל את 

ך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה את זכייתו בהלי
  הנובעים מהליך ההתקשרות.   

 
, אומדן בלבד ההינ כמות האבן המפורטת במסמכי המכרזידוע לי ומוסכם, כי   .ז

ת כמות התמורה המלאה תחושב בהתאם לסכום הנקוב בהצעתי במכפלוכי 
  אתר).ות ביציאה מה(שקילת משאי האבן בפועל

ידוע לי ומוסכם, כי כל עוד לא נחתם ההסכם ואף במקרה שההסכם לא ייחתם   .ח
-לראות בהצעתי זו וקבלתה על -אך לא חייבת  -ידי, תהיה המועצה זכאית -על

ידה כמחייבת וכמשכללת את ההתקשרות, מבלי שהדבר יגרע מזכותה של 
כומי ההפסדים כולל לאחר, וכן לגבות את ס הפרויקט המועצה למסור את

 צעות חילוטה של הערבות למכרז.באמ
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את כל המסמכים והאישורים הנדרשים  המפורטים בהזמנה להציע זו הנני מצרף להצעתי  .3
 מסמכים, לרבות כל המסמכים המעידים על עמידתי בתנאי הסף, וכן את כל ההצעות

 וכן את המסמכים כדלקמן: י,איכותניסיוני ועל המעידים על 

פי הנוסח -עלערבות למכרז מצ"ב זו  יום ההתחייבויות שבהצעתה לקיכערוב  .א
 .מסמך א'כהמצורף 

 כנספחהנוסח המצורף  לפי וניגוד ענייניםהצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית   .ב
  .)1ב(

 
נוסח המצורף ב ,בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדיןהצהרה   .ג

 .)2(ב כנספח
 

 ))4ב( –) 3נספחים ב(מידה בתנאי הסף (וע תהכנסואישור רו"ח בדבר מחזור   .ד
 

"עסק בשליטת אישה", אישור רו"ח בדבר היותו "עסק ככל שהמציע הינו   .ה
 בשליטת אישה" כהגדרתו להלן. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה,  – עסק בשליטת אישה""
שהתקיימו לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד 

  .דרה אישורשל ההג )2(-ו )1( הוראות פסקאות
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  – אישור""

 לא התקיים אף אחד מאלה:  
בן זוג, אח, ( הוא אינו קרוב - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  )1(

 .ה בשליטהשל המחזיק )הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא
אין הם קרובים של המחזיקה  - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים )2(

 .בשליטה
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  – מחזיקה בשליטה""

מכל סוג של אמצעי השליטה  %50- או בעקיפין, בלמעלה מ אחרות, במישרין
 .בעסק

למנהל כללי, מנהל עסקים מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן  – נושא משרה""
 .פקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונהממלא תראשי, וכל 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  – עסק""
  .הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

 
לם למועצה כולל את מלוא התמורה שאש כפי שנרשם בהצעתי המחירידוע לי ומוסכם, כי  .4

תיי לטובת ביצוע הפרויקט, כגון, אך לא רק, ביטוחים, ך שקלול כל הוצאועבור האבן, תו
 זה.  מכרזוכל הוצאה אחרת אשר עשויה להיות לי בקשר עם הצעתי נשוא נסיעות, פיקוח 

יום  90הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי ותהא תקפה במשך  .5
 גשת הצעות בהליך.מהמועד האחרון לה

  
בהתאם לתנאים  הפרויקטתחייב להוציא אל הפועל את מ יהננאם אזכה במכרז,  .6

ולרבות על פי הוראות ההסכם ונספחיו לשביעות כולם יחד,  י המכרזבמסמכ המפורטים
 ובכפוף לכל דין. המועצהרצון 

  
עבור למועצה כלשהן לתמורה המגיעה  הנחותלא לתבוע אזכה במכרז, אני מתחייב  אם .7

 ירת האבן.מכ
 

הפרויקט, בהתאם לשלבים כאמור להתחיל בביצוע חייב אם אזכה במכרז, אני מת .8
-ימים מיום קבלת צו התחלת עבודות שיינתן על 7, לא יאוחר מתוך במסמכי המכרז

 הממשלתי המדף חוזהלרבות ידכם, ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז, 
 .והתנאים המיוחדים להסכם

  
תאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי ימים מ 7תקבל, אני מתחייב לבצע תוך עתי תאם הצ .9

למועצה  םולהחזיר ונספחיוההסכם במכרז, את הפעולות הנדרשות על ידי, לחתום על 
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להפקיד ו )3ד( נספח בהתאם לנוסח אישור ביטוחלהמציא לכם ם כדין, מיחתו םכשה
וי המכרז (עלות טון אבן כולל משו 5%ל בשיעור ש (ערבות ביצוע) בידכם ערבות בנקאית

  .  )4(דכנספח בנוסח המצורף כמות האבן ע"פ האומדן)  Xע"פ ההצעה  מע"מ
  

לעיל כולן או  9אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .10
תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את  המועצהמקצתן, 
  .המצורפת להצעתי הבנקאיתהערבות 

  
ים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ידוע לי ואני מסכ

  ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
  
  
  
  

  שם המציע: _____________________ מס' ת.ז./ח.פ.: ______________________ 

  ________________________________ כתובת המציע : _____________________

  ון: ________________ טלפון נייד: _______________  פקס: ______________מס' טלפ

  

  

  ____________________           תאריך: ______________

  חותמת וחתימת המציע                   
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 נספח ב(1) 

  ולחבריהמועצה ל, המועצהי קרבה לעובדהעדר  על תצהיר

  ר ניגוד ענייניםעדוה
  
  

  לכבוד 
  ולןמועצה אזורית ג

  ") המועצה" -(להלן 
  

)המציע -______________ (להלןמס' זיהוי  הצהרה זו מוגשת על ידי ____________ .1
2
 

 המועצה ל ידיע שפורסם ,מכירת מערומי אבן  13/2021מס' במסגרת הצעתי במכרז 
 ז.  ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרהאזורית גולן 

 עתי את הוראות הסעיפים הבאים:ביאה לידיה המועצההנני מצהיר בזאת כי  .2

 1958 -תשי"ח  ,צו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות)(א) לב 89סעיף   .א
  כדלקמן : הקובע 

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה מועצהחבר "
או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו 

זוג, הורה, בן או  ןב -, לעניין זה, ״קרוב״ המועצהה צד לחוזה או לעסקה עם יהי
  בת, אח או אחות״.

(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12 כלל  .ב
  המקומיות הקובע: ברשויות 

לעניין זה,  .עסקה עם הרשות המקומיתלא יהיה צד לחוזה או ל המועצה״חבר 
  יטה בו.לאו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שמועצה חבר   -״ עצהמו״חבר 

  הקובע כי: 1958-צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"חל 59סעיף   .ג

, זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  , לאמועצהלעובד לא יהיה "
 המועצהשנעשה עם ק או עסחוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,תפוושסוכנו או 

למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 
 המועצהופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים ש המועצהשל עובדי 

  ״.מספקת

  :ע ולהצהיר כיבהתאם לכך הנני מבקש להודי .3

בן זוג,  לי:אין  ורית גולן ו/או תאגידיה העירונייםה אזמועצ מליאתבין חברי   .א
  סוכן או שותף. הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק חבר במועצה ו/או תאגיד עירוניאין   .ב
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את  עשרההעולה על 

  תי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.הצע

  .במועצה ו/או בתאגיד עירוני שלהלי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד  אין  .ג

 לעיל: פרט את הקרבה 3יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  .4

                        

 

נמנה על סוגי יש לי קרבה לחברי מליאת המועצה ו/או המועצה ו/או לעובדיהן מסוג שאינו  .5
 פרט את הקרבה לעיל: 3הקרבה המפורטים בסעיף 

                        

                                                      
2
  ידי כל מנהלי המועצה ובעלי השליטה בה.- במקרה של מציע שהינו תאגיד, הצהרה זו תינתן בנפרד על 
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תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המועצהידוע לי כי  .6
  מסרתי הצהרה לא נכונה.

 וינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .7
  אמת.

  
  
  
  
  
  
  

של  מורשי חתימהחתימת    ______________תאריך:_
  ____________________המציע:_

  
  

  אישור עו"ד 

   על מסמך זה. אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפני

  אישור עו"ד : _________________
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  )2(נספח ב
  
  

  העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדיןאי תצהיר בדבר 
   1976 -ם, תשל"ו גופים ציבוריי לפי חוק עסקאות

_______________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני הח"מ _
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

      

____ ל המציע ________________________________________ אצ-אני משמש כ .1
מועצה אזורית אשר פרסמה  3/20211פומבי מס' ), שהגיש הצעה למכרז המציע - לן(לה
, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו המכרז) -(להלן  למכירת מערומי אבן, גולן

 ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

  בתצהיר זה: .3

  גם בעל   –ר בני אדם מציע. אם המציע הוא חבמי שנשלט על ידי ה  - "בעל זיקה"
  השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
  הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
    מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

  .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א      -    "שליטה"

ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת  .4
 במשבצת המתאימה ]: Xיש לסמן למציע [

 
  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

תנאים , לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31 -
 ;1987-כר מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק ש 1991-הוגנים), התשנ"א

  באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג
, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), 2002

,אך במועד האחרון להגשת  1987- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; ההצעות במכרז,  

המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים  .5
והמתחייבים ע"פ חוק ו/או הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת 

 ההתקשרות. 

  תוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ו .6

_________  
  חתימה         

  אישור

הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה  __________ הריני לאשר, כי ביום
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

בפניי את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
  ני.התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפ

  
_______________  
  חתימה וחותמת עו"ד
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  )3(נספח ב
  
  

, 2018בהתאם לדיווח לרשות המסים בשנים נוסח לאישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות 
  עבודות עפר. עבור  ש"ח בכל שנה 4,000,000שלא פחת מסכום  2020, 9201

  

  שבון)המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי הח( 

  תאריך___________    לכבוד

      חברת ________________

  א.ג.נ.,

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים 
  )1(  2031.12.20וביום  9131.12.20וביום  1831.12.20שנסתיימו ביום 

  לקמן:כרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדתכם ולבקש 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________  .א
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____   .ב

 )  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.1וליום ____) (
 לחילופין:

בוקרו על ידי רואי   ) ______1ליום/ימים ( רים/סקורים של חברתכםהדוחות הכספיים המבוק
  חשבון אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)   .ג
) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה 1ליום/ימים (

 ).2אחרת מהנוסח האחיד (
 לחילופין:

פיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכס
) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט 1(

  בסעיף ד' להלן.
 לחילופין:

ליום/ימים  חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה)
וסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע ) _________ כוללת  חריגה מהנ1(

  המפורט בסעיף ד' להלן.
  

) _________ המחזור 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (  .ד
דרישה אחרת  ) הינו גבוה מ / שווה ל _______ (או כל1הכספי של חברתכם לתקופה _____ (
  ת מידע המופיע בדוחות הכספיים).בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודו

  
  ,כבוד רבב
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 צוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.י )1(
, 99המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,חוות דעת הכוללות תוספות ,רכי מכתב זהולצ )2(

 .יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד
  הערות: 

  משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה
  . 2009אוגוסט  –בישראל 

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד .  
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  )4(נספח ב
  

  עמידה בתנאי סףנוסח לאישור רואה חשבון בדבר 

  

  בון)(המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החש 

  תאריך___________    לכבוד

      __________חברת ______

  א.ג.נ.,

  

  

  

  

  

   :3הנ"ל עסק 2019בתקופה שמאז שנת לאשר כי  יהרינ

 ומעלה₪  3,000,000בהיקף של  עבודה אחתלפחות בביצוע   .א
 ומעלה ₪  2,000,000 בביצוע עבודות בתחום הלישמניה בהיקף של  .ב
  

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
3
 ניתן למחוק את אחד הסעיפים, במידה ואיננו רלוונטי 
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  מסמך ג'

  מועצה אזורית גולן
  13/2021מכרז מס' 

  למכירת מערומי אבן
  

  הצעת המשתתף
  

  לכבוד
  ")המועצה(" מועצה אזורית גולן

  
כמפורט במסמכי  למכירת מערומי אבןהנני מתכבד להגיש הצעת מחיר במסגרת מכרז  .1

 ").רויקטפה(להלן: " המכרז

חתום כדין על הצעה זו. הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת אך ורק בשם המציע, ושהנני זכאי ל .2
כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או 

  גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות.

מערומי לכל ביחס חול באותו שיעור ידי יהיה אחיד ויעל  המוצע באחוזים התוספתיעור ש .3
 האבן המפורטים במכרז.

הנ"ל הנקוב  התוספתשיעור כי התמורה המלאה תחושב בהתאם ל ידוע לי ומוסכם .4
 בפועל.לכמות האבן ובהתאם בהצעתי, 

הינו סופי, מלא ומוחלט, וכי לא  כאמור המוצע על ידיהאבן מחיר  ידוע לי ומוסכם, כי .5
, עלויות, הוצאות ת "רווח קבלני" או "קבלן ראשי", לרבוכלשהן יופחתו ממנו הפחתות

 ת.אחר הפחתהאו כל 

 לפני מע"מ. ₪(עשרים)  20טון ואבן הוא  1-מחיר המינימום ל .6

, מסמכי המכרזיתר לכל המפורט ב' ובמסמך גלאמור לעיל ולהלן ולהצהרותיי בהתאם  .7
 :יעל ידהמוצע  התוספתשיעור להלן 

אחוזי           :(ובמילים __%_____בשיעור של __ תוספת
  .)תוספת

  לפני מע"מ.₪ ן אבן הינה __________ טו 1סה"כ הצעת המחיר כולל התוספת עבור 

  שאשלם למועצה.* המחיר המוצע על ידי כולל את מלוא התמורה 
  שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. עדייכתב בבירור,  התוספת* שיעור 

מחיר על  מחיר המינימום, והצעת הנחה על הנחהע יהצחל איסור ל* ידוע לי כי 
לפי הכל  ,0%ה או על העמדתה על שיעור של עלולה להביא לפסילת ההצע המינימום

  שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
הנקוב באחוזים לבין  התוספתידוע לי כי במקרה של אי התאמה בין שיעורה של * 

מבין השניים  הגבוהעור תהיה המועצה רשאית להתייחס לשי, במילים התוספתשיעור 
  .לחוסר התאמה מסוג זה וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לה ביחס

  שם המציע: _____________________ מס' ת.ז./ח.פ.: ______________________ 

  כתובת המציע : _________________________________________________________ 

  _________  פקס: __________________ טלפון נייד: ______מס' טלפון: ____________

____________________   חותמת וחתימת המציע    ________תאריך: ______
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  הסכם

  מכרז מכירת מערומי אבן

  ביום ____ לחודש ______ לשנת  נערך ונחתם בגולן
  
  
  

  מועצה אזורית גולן  בין:
  

  "המועצה" - להלן 
  אחד  מצד            

  
  

  _________________ ת.ז. _____________  לבין:

  __________________מ_______________
  
  

  "הקבלן" - להלן 
  מצד              שני

  
  

בישובים רמות ") המערומיםוהמועצה מעוניינת למכור מערומי אבן (להלן: "  הואיל
  ;, מיצר וכנף נסבי"ס ברנקו וייס), מעלה גמלא, חד (כולל 

  
  ולצורך מכירת המערומים פרסמה המועצה מכרז;  אילוהו

  
  והקבלן השתתף במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז;  והואיל

  
רצון המועצה למכור לקבלן, וברצון הקבלן לרכוש מאת המועצה את וב  והואיל

  המערומים כפי המפורט ומתואר להלן בהסכם זה;
  

  ות הצדדים על פי חוזה זה;וברצון הצדדים להעלות על הכתב את התחייבוי  והואיל
  
  

  :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
  

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 מסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד  מחוזה זה:ה .2

 מסמכי המכרז כולל הצעת הקבלן.  .א
  תשריט המתחמים (תצ"א) וסקירת המערומים, מפרט טכני מיוחד,  -)1נספח ד(  .ב

  טוח נספח בי -)2נספח ד(  .ג

  ערבות ביצוע  -)4נספח ד(  .ד

 ונוהל עבודות קבלנים, הוראות בטיחות -)5נספח ד(  .ה
 כמויות אומדן -)6נספח ד(  .ו
אתר מורשה לקליטת מערומי אישור התקשרות של הקבלן עם  - )7פח ד(נס  .ז

  האבן וחומרי הפינוי

3.   
בודות, הקבלן מצהיר כי יש לו הידע, המיומנות והציוד והכישורים לביצוע הע  .א

 הכל כנדרש בתנאי המכרז.
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בהסתמך על הצהרותיו של הקבלן ומצגיו, ועל בסיס הצעתו במסגרת המכרז   .ב
מצאו על ידו מוכרת המועצה לקבלן את מערומי האבן והמסמכים הנוספים שהו

 ) להסכם.1המפורטים בנספח ד(

שהגיש  הקבלן מתחייב לרכוש את המערומים במחיר הנקוב בהצעת המחיר  .ג
 .כרזיבהליך המ

) הן 6הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכמויות האבן המפורטות בנספח ד(  .ד
המועצה ו/או מי מטעמה,  בבחינת אומדן והערכה בלבד, אשר איננו מחייב את

וכי יכול שכמויות האבן יהיו גבוהות או נמוכות מהמפורט באומדן. הקבלן מוותר 
 . וא כמויות האבן, ומתחייב לפנות את מלמראש על כל טענה בעניין זה

") העבודותו (להלן: "הקבלן מתחייב לבצע את עבודות פינוי המערומים בעצמ  .ה
ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו שיאושר ע"י המועצה, בהתאם לתנאי הסכם 

 זה.

לרבות באשר  לפנות את המערומיםהקבלן מאשר ומסכים כי התחייבותו   .ו
ודיים בודות, הינם תנאים יסהמקצועית לבצע את הע תלתדירות הזמינות והיכול

 לחוזה זה, ואי עמידה בהם תהווה הפרה יסודית של החוזה.

4.  

או במועצה,  גולן סביבתיתהיחידה  המנהל דדי גופרועצה ממנה בזה את מר המ  .א
להיות ממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע כל מי מטעמה כפי שתחליט מעת לעת 

), וזאת יחד עם "הממונה מטעם המועצה"או  "הממונה" -הסכם זה (להלן 
 .מהנדס המועצה

  
"). המפקחל ולהלן: "המועצה תעסיק מפקח אשר יועסק על ידה ומטעמה (לעי  .ב

המועצה תהיה רשאית להחליף את המפקח בכל עת ובלא צורך בהסכמת הקבלן 
המפקח יהיה נוכח באתר ביצוע העבודות באופן שוטף, ובפרט בעת שקילת  לכך.

  לא תבוצע שקילת משאיות ללא נוכחות המפקח. יציאה מן האתר.המשאיות ב

5.  
 הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהתאם להוראות המפקח, ובכפוף לאמור בכל דין.  .א

בשיטת הביצוע אלא אם קיבל  ו/או בעבודההקבלן מתחייב כי לא יבצע כל שינוי   .ב
 אישור בכתב ומראש מהמפקח.

אלא בהסכמה  -בודה אסור לקבלן להעביר או למסור לאחרים את ביצוע הע  .ג
 בכתב ומראש מאת המועצה.

ככל שהקבלן מעונין לבצע את העבודות או איזה חלק מהן, באמצעות קבלני   .ד
הקבלן לא יהיה משנה עליו להעביר את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להפעיל, ו

רשאי להעסיק לביצוע העבודות אלא קבלן משנה שאושר על ידי המפקח, והעומד 
 המכרז. בדרישות הסף של

. מוצהר ומוסכם 1974-הסכם זה הוא הסכם קבלני כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד .6
) בכל תפקיד שהוא "המועסקים" -בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י הקבלן (להלן 

ל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן וכי בין הקבלן והמועסקים על ידו ייחשבו לכ
 ם פנים ואופן כל יחסי עובד מעביד.לבין המועצה לא ישררו בשו

7.   
ינהל את העבודה בשטח מנהל עבודה בעל רישיון  ביצוע העבודותבכל משך זמן   .א

להציג  והסמכה ממשרד הכלכלה (התמ"ת) מטעמו של הקבלן. באחריות הקבלן
את כתב המינוי של מנהל העבודה כפי שאושר ע"י משרד הכלכלה (התמ"ת). 
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ייד זמין בכל שעות העבודה, לקשר רצוף עם הפיקוח למנהל העבודה יהיה טלפון נ
 המועצה.הממונה מטעם ו

מינוי והעסקת מנהל עבודה מוסמך במשך כל זמן  העבודה מהווה תנאי הכרחי   .ב
 בהסכם זה.ויסודי 

על תחילת עבודה, ואישור על לכל גורם מוסמך נדרש קבלן להודיע באחריות ה  .ג
 קבלת ההודעה.

8.  
קבלן להחליף עובד מעובדיו אם אינו בעל ידיעות המועצה רשאית לדרוש מאת ה  .א

מקצועיות או אינו מתנהג כשורה במילוי תפקידו, וזאת מבלי שתידרש לנמק 
וע מלטעון כל טענה דרישה זו, והקבלן יידרש לפעול לפי דרישה זו ויהיה מנ

  כנגדה.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסקים עבור עבודתם,   .ב
ראי הבלעדי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה למועסקים ויהיה האח

 ., לרבות תנאים סוציאליים על פי כל דין ו/או הסכם קיבוציבגין העבודה

לום שתאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן מתחייב לשפות את המועצה על כל תש  .ג
 הקבלן אשר הועסקו על ידו לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

כל עובד המועסק על ידו בענין דרישות בטיחות ויהא אחראי לרענן  הקבלן ידאג להדרכת .9
את הוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין ויבטיח את קיומן על ידי עובדיו כמפורט 

 להלן:

ס אישור לתדרוך בטיחותי בדבר קבלת תדרוך בטיחותי הקבלן יחתום על טופ  .א
ורים והמסמכים מאת הממונה על הבטיחות במועצה וימסור לו את כל האיש

 הנדרשים בדבר כשירות ובטיחות כלי הרכב והציוד המצויים ברשותו.

הקבלן ימסור לממונה על הבטיחות במועצה, טופס הוראות בטיחות (המצ"ב   .ב
בלתי נפרד מהחוזה) החתום על ידי עובדיו והמאשר כי  ומהווה חלק )5('דנספח כ

 יחות כאמור לעיל. הובאו לידיעתם על ידי הקבלן, כל הוראות ונהלי הבט

העבודות תבוצענה ברמת ביצוע גבוהה ביותר ובכפוף לכל מפרטי האוגדן הכחול הבין  .10
ונוהל עבודות  בטיחות הוראותמפרט טכני מיוחד,  - )5ד(-) ו1ד( ים, וכן נספחמשרדי

 .קבלנים

מודגשת בזאת חובת הקבלן לנקוט בכל  י מגורים פעילים, ועל כןהעבודה תתבצע באזור .11
 ,ות האפשריים למניעת כניסת אנשים לאתר העבודה ואפשרות פגיעה בהםאמצעי הזהיר

 .ולמנוע פגיעה ברכוש או צומח בסביבת העבודות

12.  

, לסילוק מטרדים המפקחעם יבצע הקבלן תאום ישוב בכל לפני תחילת העבודה   .א
המפרט פריצת דרכי גישה, הסדרי תנועה זמניים ועוד, כנדרש ע"פ הוראות 

 .הטכני

 17:00 -ל 07:00ה' (ימי החול) בלבד, בין השעות -הימים א'העבודה תבוצע במשך   .ב
ת והבטיחות הנדרשים עפ"י על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירובלבד. לפיכך, 

 ואף אלה אשר יורה המפקח מעת לעת. ,דרישות משרד הכלכלה (התמ"ת)

ל בסביבת העבודה ולאורח החיים הרגילפעילות השוטפת מהפרעה ימנע הקבלן   .ג
 לחיי האנשים והילדים באזור.בכלל ו
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וודא שעובדיו או עובדי קבלני המשנה שלו, או כל מי מטעמם ו/או  על הקבלן ל  .ד
 וללא ידיעתו. מו, לא יצאו מתחומי אתר העבודה שלא לצורךמטע

 הקבלן חייב לסלק פסולת מהאתר מדי שבוע. .13

 .ת, בשטחים ציבוריים ופרטייםבתשתיות הציבוריו מנע לחלוטין מפגיעהיהקבלן י .14

15.  
כימיים לעובדיו ולעובדי קבלני המשנה  םעל הקבלן להקים על חשבונו שירותי  .א

 שלו.

 המועצה.מטעם הממונה ייקבע ע"י  סוג השירותים ומיקומם  .ב

השירותים, יטפל וינקה סביבו  יבסיום העבודה יפנה הקבלן על חשבונו את מבנ  .ג
 .המועצהמטעם  הממונהתו, באישור ויחזיר המצב לקדמו

16.  
הבולדרים, האבן, עודפי האבן, מערומי האבן, לרבות לסלק את כל על הקבלן   .א

לאחר ביצוע הפעולות ותר במקום שנוצר או שנוכל חומר אחר  , חומר פסולהעפר
"), וזאת לאתר סילוק פסולת החומר המפונהנשוא הפרויקט (לעיל ולהלן: "

 ).אתר מורשה"" -(להלן הת ופעילמורשה ו/או למחצבה מורשי

בתחומי ישוב  חל איסור מוחלט לבצע גריסה ו/או טיפול מכל סוג בחומר המפונה  .ב
 הישוב. או בסביבתו, זולת העמסתו לצורך סילוקו מן

לצורך חתימה על הסכם זה, וכתנאי לו, הציג הקבלן בפני המועצה אישור המעיד   .ג
תו מאת חומר המפונה וקליטעל התקשרות בינו לבין אתר מורשה להעברת ה

 להסכם זה. )7ד(כנספח הקבלן. העתק האישור מצורף 

הובלת החומר תשלום ויישא, על חשבונו ב, החומר המפונההקבלן ידאג לסילוק   .ד
 אתר מורשה.ל

והקמת  והחומרים אבניםהבנוסף הקבלן מתחייב ליישור פני השטח ממנו יפונו   .ה
 .דותעבוגדרות בקר, ככל שהיו במקום טרם ביצוע ה

17.  
ברמת גימור סבירה לשביעות רצון צע להתקין על חשבונו שלט על הקבלן המב  .א

 וכןמנהל העבודה ופרטי המבצע,  ובו יפורטו שם הקבלןמ'  2/4במידות המועצה 
 .שמה של המועצה כמעורבת בפרויקט

 ימים מצו התחלת עבודה. )שהשלו( 3 -תעשה לא יאוחר מהתקנת השלט   .ב

  תקופת הביצוע ולוחות הזמנים

18.  
העבודות נשוא הסכם זה מלוא שך תקופת הביצוע של כי מ המועצה מעריכה  .א

 חודשים.) 6( ששההינה 
 

ת נשוא מכרז זה מותנית ההתקדמות בביצוע העבודוידוע לקבלן כי יחד עם זאת,   .ב
, ובאופן שייתכן ים אחריםידי קבלנעל למיגור לישמניה בביצוע עבודות קודמות 

, ומשך תקופת ין ישוב לישובבבביצוע העבודות הפסקות /או ויחולו עיכובים ו
  הביצוע תוארך בהתאם.
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נשוא המכרז יפוצל  הפרויקטביצוע כלל שכי הובא לידיעתו,  הקבלן מאשר  .ג
, וכי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום ב כשלב)(כל ישוב ייחש שלביםלחמישה 
ו/או בגין הפסקת מוחלטת של  ן הפיצול האמורפת ו/או תמורה בגיו/או תוס

 .ישוב לישובין העבודות ב
 

  
 

 יקבע על ידי מנהל הפרוייקט., הישובים סדר   .ד
 

התחלת ימים מיום מתן הצו ל 7תוך  להתחיל בביצוע העבודה בפועלעל הקבלן   .ה
 .העבודה

מתן הצו להתחלת  בועות ממועדש 5 תוךהקבלן יסיים את ביצוע העבודה בישוב   .ו
 לאותו ישוב.  עבודה

ימי פסקות (פרט ל, ימשיכה ברצף אחד וללא הבישוב מסוים החל הקבלן בעבודה  .ז
שבתות וחגים), עד לגמר סופי ומוחלט ולמסירתה לשביעות רצונו המלאה שישי 

  ועצה.של המפקח ומהנדס המ

מסוים  בישובמובהר כי רק לאחר סיום סופי מלא ומוחלט של ביצוע הפרויקט   .ח
 הבא. בישובלשביעות רצון המועצה, יינתן לקבלן צו התחלת עבודה 

, בישוב מסוים ל איחור ו/או עיכוב בביצוע העבודותידוע לקבלן כי במקרה ש  .ט
+  ₪ 500בסך של שאינו בשל משבר הקורונה כאמור, הוא יידרש לשלם קנס 

 .בגין כל יום איחורמע"מ 

 משבר הקורונה .19

עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה, עלול להיגרם עיכוב, או  מוסכם שאם,  .א
ה ייגרם עיכוב בביצוע העבודות, או יהיה צורך לעכב את ביצוע העבודות, תהי

ות את ביצוע המועצה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לדח
העבודות או לבטלן או להורות על ביצוע חלקה בלבד ו/או לקבוע כל הוראה 

 חרת באשר להמשך ביצוע העבודות.א

עיכוב בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או בקיום התחייבויות המועצה בשל   .ב
בעו מעת לעת בתקנות לשעת חירום, או בהוראה מגבלות או על פי הוראות שייק

מוסמך, לא ייחשב הדבר כהפרה או אי עמידה בזמנים של מי  אחרת של גורם
ביצוע העבודות ו/או ההתחייבויות האחרות מהצדדים, והמועדים שנקבעו ל

 יידחו בהתאמה.

 תמורה

20.  
ת אבן, וכפי הנקוב בהצע טוןעבור כל ₪ הקבלן ישלם למועצה סך של ______   .א

 המחיר שהגיש.

מסכום הפרויקט  50%עצה במעמד החתימה על הסכם זה ישלם הקבלן למו  .ב
רומים על כמות האבן המוערכת בכל המע X(היינו הצעת המחיר שהגיש הקבלן 

 .")המקדמה(להלן: " )X 50%  פי האומדן

ייערך (שלב) המשאיות יישקלו ביציאה מהאתר. בתום ביצוע הפרויקט בישוב   .ג
ורה לה זכאית המועצה בהתאם לכמות האבן בפועל, והמועצה התמ תחשיב של 

 מציא לקבלן חשבון לתשלום.ת

מלוא התמורה ישלם הקבלן למועצה את  ממסירת החשבון לתשלום ימים 10תוך   .ד
 עבור מכירת האבן באותו ישוב.
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אחוזים מהמקדמה יקוזזו כנגד התשלום אותו יידרש הקבלן לשלם למועצה  10%  .ה
 .)3שלב בישוב השלישי (עבור האבן שפונתה 

התשלום אותו יידרש הקבלן לשלם למועצה  אחוזים מהמקדמה יקוזזו כנגד 40%  .ו
 .)4שלב ישוב הרביעי (בעבור האבן שפונתה 

ת המקדמה תקוזז מהסכום אותו יידרש הקבלן לשלם למועצה עבור האבן יתר  .ז
 .)5שלב אחרון (ישוב השפונתה ב

בסיום כל שלבי הפרויקט תערוך המועצה תחשיב סופי של הסכום אותו היא   .ח
כל שיימצא, בסופו של יום, כי על המועצה להשיב ת הקבלן. כזכאית לקבל מא

לקבלן את הסכום ששולם ביתר תוך  לקבלן סכומים כלשהם, אזי תשלם המועצה
ככל שימצא כי הקבלן שילם למועצה  ימים ממועד עריכת התחשיב הסופי. 30

ימים מיום  30סכומים בחסר, אזי ישלם הקבלן למועצה את הסכום החסר תוך 
 המועצה.דרישה מאת קבלת 

 אחריות וביטוח

21.  
ולכל נזק, האחריות הבלעדית והמלאה לביצוע העבודה מתחילתה ועד סופה   .א

 ,העבודהביצוע ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, ומכל סוג וסיבה שהיא הקשורים ל
 .ו/או כתוצאה ממחדלים בביצוע העבודות יהיו על הקבלן בלבד

 
/או כלפי כל צד שלישי אחר לכל ם על ידו והקבלן יהיה אחראי כלפי המועסקי  .ב

מחדל הכרוך ו/או נובע נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש שייגרם עקב מעשה ו/או 
מבצוע העבודה או בקשר אליה בין במהלך ביצוע העבודה בין לאחר מכן, בין אם 

 נגרם על ידו ובין עם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

בזה לשפות ו/או לפצות את המועצה מיד עם דרישה ראשונה על לן מתחייב הקב  .ג
לום, אשר ייגרמו למועצה ו/או כל אחד אחר כל נזק ו/או תביעה ו/או תש

מטעמה, כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מן המועסקים על 
 ידו.

ם בנספח לקיים למשך כל תקופת ההסכם את הביטוחים המפורטיהקבלן מתחייב  .22
בהתאם כתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה. יטוח ולהמציא "אישור עריכת הביטוח" הב

 -להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )2ד(נספח הביטוח המצ"ב כנספח  להוראות

להוראות  לא תואמתאו  לא לשביעות רצונההמועצה רשאית לפסול כל עבודה שהיא  .23
 ע"י הקבלן על חשבונו הוא.תעשה מחדש שנמסרו לקבלן, כל עבודה שתיפסל 

ימים מתאריך  7בתוך  להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה יפקיד הקבלן .24
חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד לטובת 

כמות האבן  Xע"פ ההצעה  משווי המכרז (עלות טון אבן כולל מע"מ 5%בשיעור המועצה 
אשר תהיה בתוקף , שקלים חדשים) ________( ש"ח _____ך של ס ע"פ האומדן)

 .)4('דכנספח ל פי הסכם זה, בנוסח המצורף להסכם זה התקשרות עבמהלך כל תקופת ה

 היה ותוארך תקופת ההתקשרות, אזי יוארך תוקף הערבות בהתאם. .25

ם כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה ביצועו, פרוש תנאיו, וכל תביעה בקשר להסכ .26
. תזה תבוא להכרעת בתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי סמכותם הענייני

ם לדון בהם בכל ענין ים מסכימים לסמכות השיפוט של בתי משפט אלו ובוחריהצדד
 כאמור.

שעות מתאריך מסירה  48כאילו נתקבל תוך  בהודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחש .27
הסכם זה, ובהעדר ציון ביחס  תמצוין בכותרלמשלוח בדואר רשום, בהתאם למען ה

 מצוין על ידו במסמכי המכרז.ההסכם, לפי המען ה תלכתבתו של הקבלן בכותר
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  ים על החתוםולראיה באו הצדד
  
  
  
  

________________________  ___________________  
  הקבלן  אזורית גולן מועצה

  
  
  

  

  )1(ד נספח
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  ריט המתחמים (תצ"א) סקירת המערומים, תשמפרט מיוחד, 
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  )2(דנספח 

   נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  _________________. -" המבוטח"

רשותיים  גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או רית גולן מועצה אזו –" מבקש האישור"
ו/או נבחריהם ו/או ם ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוציו/או עמותות בשליטתם  

  מנהליהם ו/או עובדיהם

  ןהעמסה וסילוק של מערומי אב  -" העבודות"

  ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח - פי הסכם זה ו/או על-המבוטח עלמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן 
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם 

ישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח בנספח אמבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים ה
 ").ביטוחי המבוטחאישור עריכת להלן (להלן: "זה 

ת קבלניות שנערך על ידי לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודו
ות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייב

  יטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.המבוטח טרם קרות מקרה הב

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות  .2
, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת עריכת ביטוחי המבוטח באישורהקבלניות כמפורט 
 פרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.פי ה-תגמולי הביטוח על

תחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר כן מ .3
לרבות, ומבלי לגרוע  םשירותיהביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

  ן:וביטוחי רכב כמפורט להל מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי
כוש) עקב השימוש בכלי פי דין וביטוח צד שלישי (ר- ביטוח חובה כנדרש על .3.1

הזכות שלא לערוך ביטוח  למבוטחבגין נזק אחד.₪  750,000 -רכב בגבול אחריות שא יפחת מ
כאילו נערך ביטוח צד ₪  750,000"ביטוח עצמי" בסך של  צד שלישי כאמור אולם יראו בכך
 ,מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורד שלישי כנגד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצ

בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין 
 נזק או הוצאה כאמור.

וטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור אולם מוסכם כי למב .ביטוח מקיף .3.2
  לעיל.  8 8וש), ובלבד שיחול האמור בסעיף בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכ

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי,  .3.3
ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה,  הנובע מסיבה כלשהי, במלוא

בגין פגיעה ני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי שוד, רעידת אדמה, סיכו
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב ₪  750,000גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

בשל אחריות שעלולה להיות  נהל הפרויקטו/או את המפקח/מ מבקש האישורלשפות את 
יף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסע

כאמור, ובלבד שיחול האמור  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישיביטוח  הזכות שלא לערוך
 לעיל.  8 8בסעיף 

 ח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.כל ביטו .3.4
שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .3.5

גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,  זה לעיל כולל ההפניה לא נמצא.
  ם.מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרי

ימים לפני  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .4
ת המבוטח מועד תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניס

לאתר העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על 
  .2019-1-6ון, ביטוח וחיסכון הביטוח, רשות שוק הה

להמציא לידי מבקש האישור את לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח 
תקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לעריכת אישור 

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

מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי 
ערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח ל

  ח.יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטו 30ביטוח חדש, 
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טוח מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף בי
ל התחייבויות זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כ

המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. 
ח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מוסכם כי המבוט

ש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות הבאים מטעם מבק
אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה טרם הומצא 

ול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיק
  אישור ביטוחי המבוטח במועד.

את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  על המבוטח לקיים .5
ודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן לדאוג ולו

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף  מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור
ידי מבקש -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלפעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש 

  האישור להגישה למבטחים. 

ן הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי למע
ח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוט

 הסכם זה. האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי

יל, ועל המבוטח מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לע .6
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח 

בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת  זה. מוסכם
מת אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאביטוחים 

ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי 
 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על-מצם את אחריות המבוטח עלמטעם מבקש האישור ו/או לצ

ור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על בכל מקרה של אי התאמה בין האמ
 וי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.המבוטח לגרום לשינ

גבולות האחריות כאמור בסעיף מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת  .7
, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא מזערית המוטלת על המבוטח ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה 

ח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש פי דין. למבוט-פי הסכם זה ו/או על-החבות על
ת האמורים האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריו

 וטח.ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המב

ביטוחים נוספים  ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על על חשבון
 בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקשמפורש 

האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות 
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, -עלנוסף ו/או משלים שייערך 

 עיף אחריות צולבת.מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לס

שור ואת הבאים מטעם המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האי .8
מבקש האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים 

ודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע לביצוע העב
נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח), מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם  העבודות כאמור

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות -ידי המבוטח ו/או על-רכוש כלשהו שיובא עלל
ש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמ
כב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם), וכן מאחריות לאבדן או נזק האמור, לרבות משאיות, כלי ר

זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף  אשר המבוטח
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או  ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו

ות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליס
 בזדון.

ביטוח הרכוש ורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את לפטור המפ בכפוף
ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך מבוטח, כל הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי ה

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ייחס לרכוש, יובהר כי ביטוח זה מת ביטוח זה במלואו.
טח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח ידי המבוטח או מטעם המבו

  ).ד מהעבודותלצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפר

משנה מטעם  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני .9
ב לשפות את מבקש האישור המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחיי

  ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

מי המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  על
י המבוטח בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידמטעמו 

ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק 
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ישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש שייגרם למבקש הא
 האישור.

ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי למען הסר  .10
בטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין המ

את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם  לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה
ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

 זה. האחריות ושיפוי בהסכם

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן  .11
ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  מתחייב המבוטח לוודא במידה

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים  זה, על המבוטח לוודא נספח
זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך המפורטים בסעיף ביטוח 

 ותר על פי המוגדר בסעיף זה.כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת י

מבקש האישור ביחס לעבודות, בין  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי
מצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו בא

ייגרם בשל ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק ש
בביטוחי המבוטח ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -העבודות שבוצעו על

  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  מוסכם
שפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל מי מטעמם, באחריות המבוטח ל

  רבות ההוצאות המשפטיות.תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, ל

יחות והזהירות הנדרשים לשם על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבט .12
 מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע

ת ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודו לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד העבודות ו
מבלי לגרוע בנוסף ו .2007 -בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז

מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק 
אות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח לביטוח לאומי, הור
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע ל הצווים, בריאות ממלכתי וכ

לליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע בכ
  שעל פי החוקים הנ"ל.  העבודות זכאים לכל הזכויות

ו לא חידשם ו/או לא ביטוח זה ו/א בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .13
 14לאחר מתן הודעה למבוטח  קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות,

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי  מבקש האישור יום מראש על כוונת
 וח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית). הביט

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך  בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישורכל ההוצאות 
ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות  את

  , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח

ח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוט
ראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות יהיה אח המבוטחמובהר, כי  אחריות כלשהי. 

וטח יהא חייב . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבנזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
יב בו לרבות תשלום בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוי

לפי הסכם זה מיד עם דרישתו השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או 
  הראשונה בכתב.

וא מסכים מחברת הביטוח, ה מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .14
מבקש ם על ש מבקש האישורומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת 

מיום שהפוליסה או  רמבקש האישו. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על האישור
בפוליסה או הפוליסות בטלות  מבוטחהפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות ה

חדל מהעבודה נשוא ההסכם מבוטח מותנה בכך שה מבוטח. אישור זה שניתן על ידי הומבוטלות
 לא שילם עבורמבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחן העולה על עשרה ימים או שהלפרק זמ

הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את  המבוטחהפוליסה או הפוליסות או ש
פוליסה  מבוטחהדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י ה הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי
  ימים כאמור 10אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 

הטיל על מבקש האישור אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי ל
  אחריות כלשהי.

נספח מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות 
נות ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכו

אור האמור, תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. ל
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 

ווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור מחייב ולא מה
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 פח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוחבהוראות בנס
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח 

וף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפ
 זה כאמור.

  

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור  מבקש האישור, כי מובהר ומוסכם בזאת .15
לשם קימום הנזק  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל קש האישורמבלרכוש 

 האישור.מבקש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16

וכי מבטח ו/או הבאים מטעמו ש האישור ידי מבק-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1
 דבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ב

חר יום לא 30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .16.2
 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

יל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור על אף האמור לע
טול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך או בי

 יום מראש. 60ך בדואר רשום, שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כ

אי הביטוחים בתום לב על הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנ .16.3
 ו/או מי מטעמובקש האישור ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מ

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך  .16.4
קדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מו

מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש  ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או
 האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, 2013דורה היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מה .16.5
רוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לג

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

בטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי המ .16.6
ל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כ

ול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכל
 ל כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחו

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .16.7
להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות  המבוטח

האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית בידי מבקש 
 על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו. תועבר

ולנשיאה בהשתתפויות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח  .16.8
  העצמיות החלות על פיהן. 

 ווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תה .17
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 נספח ד (3)
 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

  )DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור (  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -חים אישור קיום ביטו

ולל את כל תנאי ח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוט
מפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים ש

  זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור 
מען הנכס המבוטח   המבוטח  מבקש האישור*

/ כתובת ביצוע 
  ודות*העב

  מעמד מבקש האישור*

ו/או מועצה אזורית גולן שם: 
תאגידים ו/או חברות 

 גופי סמךעירוניים ו/או 
רשותיים ו/או עמותות 

ו/או ועדי בשליטתם  
היישובים ו/או האגודות ו/או 

ריהם ו/או נבחהקיבוצים 
  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

העמסה וסילוק של   __________שם: 
מערומי אבן 

  המועצה בתחומי

  קבלן הביצוע☐

  קבלני משנה☐

  שוכר☐

  _______אחר: ☐

  __________ת.ז./ח.פ.:   __________ת.ז./ח.פ.: 

  __________מען:   __________מען: 
18.   

 כיסויים

  פרקי הפוליסה
חריות או חלוקה לפי גבולות א

  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

  פוליסה

ריות / גבול האח  ת. סיום  ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 

  העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

  חריגים
ציין קוד כיסוי יש ל

  בהתאם לנספח ד'
  מטבע  סכום

כל הסיכונים עבודות 
  קבלניות

הרחבות בהתאם לפרקי 
  הפוליסה:

        _____  
  

ויתור על תחלוף לטובת   ₪ 
  )309מבקש האישור (

כיסוי בגין נזקי טבע 
)313(  

וי גניבה, פריצה כיס
  )314ושוד (

כיסוי רעידת אדמה 
)316(  

מבקש  -מבוטח נוסף 
  )318שור (האי

 -מוטב לתגמולי ביטוח 
  )324מבקש האישור (

  )328( ראשוניות

  חודשים 24          תקופת תחזוקה

          רכוש סמוך
מסכום הביטוח,  20%עד 

  ₪ 750,000מינימום 

          רכוש עליו עובדים
יטוח, מסכום הב 20%עד 

  ₪ 750,000מינימום 

          הוצאות תכנון ופיקוח
 מהנזק, מינימום 15%עד 

200,000 ₪  
שכ"ט מתכננים אדריכלים 

  ומומחים אחרים
        

מסכום הביטוח,  15%עד 
  ₪ 200,000מינימום 

          רכוש בהעברה
מסכום הביטוח,  10%עד 

  ₪ 500,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
  לולים בשווי הפרויקט)(שאינם כ

        
מסכום הביטוח  15%עד 

(מקסימום לפריט בודד: 
50,000 (₪  

  מסכום הביטוח 15%עד           מבני עזר זמניים

  מסכום הביטוח 15%עד           רכוש מחוץ לחצרים

ה מתכנון לקוי כתוצא ישירנזק 
  חומרים לקויים או עבודה לקויה

  מסכום הביטוח 20%עד         

תוצאה מתכנון לקוי כ עקיףנזק 
  חומרים לקויים או עבודה לקויה

  מלוא סכום הביטוח        

          ינוי הריסותפ
מסכום הביטוח,  20%עד 

  ₪ 500,000מינימום 
שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 

ות הרשויות המוסמכות בעקב
מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו 

  טרם קרות מקרה הביטוח

  מגובה הנזק 10%עד         

אות מיוחדות בגין שעות הוצ
נוספות, עבודת לילה וחגים 

  והובלות מיוחדות
  מסכום הביטוח 15%עד         

  צד ג'
הרחבות בהתאם לפרקי 

  הפוליסה:

  )302אחריות צולבת (  ₪   5,000,000        
 קבלנים וקבלני משנה

)307(  
  ויתור על תחלוף לטובת 
ויתור על תחלוף לטובת 

  )309מבקש האישור (
נזק שנגרם כיסוי בגין 

  )312משימוש בצמ"ה (
כיסוי לתביעות המל"ל 

)315(  
ש מבק -מבוטח נוסף 

  )318האישור (
מבקש האישור מוגדר 

הנובעים משימוש בציוד  נזקי גוף
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 

  בהושאין חובה לבטחו בביטוח חו
  מלוא גבול האחריות        

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
  מלוא גבול האחריות          רקעייםצינורות וכבלים תת ק

  ₪   4,000,000          רעד והחלשת משען
מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 

  ₪   2,000,000          ם תת קרקעייםצינורות וכבלי
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 כיסויים
  )322כצד ג' (

  )328ראשוניות (
האישור  רכוש מבקש

  )329ייחשב כצד ג' (

משנה קבלנים וקבלני   ₪   20,000,000          אחריות מעבידים
)307(  

ויתור על תחלוף לטובת 
  )309מבקש האישור (

כיסוי לתביעות המל"ל 
)315(  

 היה - נוסף מבוטח
 של כמעבידם וייחשב

 המבוטח מעובדי מי
)319(  

  )328( ראשוניות

    כינוןערך           כל הסיכונים -רכוש 
ויתור על תחלוף לטובת 

  )309מבקש האישור (
כיסוי בגין נזק טבע 

)313(  
יבה, פריצה כיסוי גנ

  )314ושוד (
כיסוי רעידת אדמה 

)316(  
  )328ראשוניות (

                אחר

  
19.  

  *:)ג'שימה המפורטת בנספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרפירוט השירותים 
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות  060וביוב, צנרת והנחת קווי מים  059( עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה),  053נויים, הריסות / פי 021( בנייה )/ עבודות קבלניות גדולות,  007

  תשתיות)
  

  ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של 

  וי או הביטול.השינ
  
 

  חתימת האישור
  המבטח:

  ות אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן לסמן שדבאישור ביטוח כללי * 
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 נספח ד(4) 

  
    

  
  

  תאריך:_____________ 

  

  לכבוד
  מועצה אזורית גולן

        

  ת בנקאית מספר __________________ערבו  הנדון:

  

אנו ערבים  4")המבקש" - ______ (להלן פי בקשת: ______________ מס' זיהוי ________-על
ולל של ____________ שקלים חדשים (הסכום בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כ

 וי להגיע לכםהמגיע או עש"), הסכום הנ"ל" -במילים: ___________ שקלים חדשים) (להלן 
  .מכירת מערומי אבן -מס' _____ לפי מכרז מאת המבקש בקשר עם הסכם 

ה ידי הלשכ-כפי שמתפרסם עלהידוע במועד חתימת כתב ערבות זה ם הנ"ל צמוד למדד הסכו
  המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא: 

  המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.- המדד היסודי  .א

 עת התשלום.המדד הידוע ב-המדד החדש .ב

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום  .ג
ת כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הערבו

תברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב היסודי. אם י
החדש לעומת  סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,   המדד היסודי.
 ולם קרן הערבות בלבד.תש

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על (שבעה)  7-מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ
ליכם ידינו, אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל ע

תשלום חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את ה
למבקש בקשר ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד תחילה מאת המבקש, 

  .לחיוב כלשהו כלפיכם

, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות
"ל שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ

  (לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).

) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה (כולל __________ו תישאר בתוקפה עד ליום ערבות ז
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא ידנו; כל -ומבוטלת אלא אם הוארכה על

  . יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה

 העברההסבה או ללאינה ניתנת ו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ערבות זו
                    .בכל צורה שהיא

    

  

  בכבוד רב, 

  

                                                      
4
  מבקש הערבות).(שם המציע   
  

   בנקאית ערבות נוסח
 ערבות ביצוע 
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 נספח ד(5) 

  הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים
  
  
לן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בענין תנאי הקב .1

והגהות, לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע  הבטיחות
 ות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.העבוד

העבודה  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח של .2
 , תקנות הבטיחות1970-פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח משולב) תש"ל 1954-התשי"ד

, תקנות הבטיחות בעבודה (עזרא ראשונה 1977-בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז
, וכן כל התקנון והצווים שפורסמו לפיהם והוא מתחייב 1988-במקומות עבודה) התשמ"ח

אליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה שתוגש כנגדו ו/או לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי 
 הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. כנגד המועצה וכל מי שמטעמה, עקב

ות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן מובהר כי דרישות הבטיחות מחייב .3
 את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4
כל רשות מוסמכת. לרבות משרד העבודה והרווחה,  כל ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י

הסביבה, המשטרה והמועצה. הקבלן יבצע את משרד התחבורה, המשרד לאיכות 
ת העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנון וההוראות של הרשויו

המוסמכות ותוך עמידה בתקנים ישראליים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם 
 הינו חתום. עליו

ים ומיומנים בלבד הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועי .5
שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו כן 

י משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק הקבלן יעסיק רק קבלנ
לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה וזאת אך ורק בכפוף  בכפוף לכך, שחתמו על הצהרה

 ראש ובכתב.לקבלת אישור המועצה מ

הקבלן לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם 
מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם  מקצועיים וזאת מבלי לגרוע

לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה להסכם. המועצה רשאית לאשר או 
  בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

קבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות ה .6
ו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד הקבלן שביד תהדרושים וכי כל רישיונו

רי יד מכנים או חשמליים וכיו"ב, תקינים וכי לרבות כלי רכב, כלי הרמה כלי שינוע, מכשי
דיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא כל כלי או מכשיר הנדרש עבורו ב

ם ומקצועיים תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו הינם עובדים מיומני
 אשר עברו הסמכה כחוק.

, כל ציוד בטיחותי הדרוש, בהתאם הקבלן יספק לעובדיו ולשולחיו ולכל הפועלים מטעמו .7
לשם ביצוע עבודות מסוג העבודה נשוא להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו 

יוודא כי ההסכם, (לרבות נעלי עבודה, בגדי העבודה, כפפות, אוזניות, כובעי מגן וכד') ו
 נעשה שימוש על ידי העובדים בציוד זה.

דרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, הקבלן מתחייב בביצוע העבודה לקיים ס .8
וש. כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכ

כן ידאג הקבלן להצבת החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו 
 ציוד כיבוי אש מתאים במקום העבודה.
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 הצהרות הקבלן

מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים, הבנתי אני הח"מ,  .1
 מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם. אותם ואני

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם  .2
 נו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.הבי

ריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם וב .3
 כב מוטלת עלי.האחריות לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי הר

 הנני משחרר את המועצה מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד ג'. .4

 ית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות.כל תביעה או פעולה משפט .5

וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לעבודה זאת בהתאם  אני מצהיר כי כל עובדי, הציוד שלי .6
 להסכם זה. 3לנספח 

  
  
  
  
  
  
  

  חותמת וחתימת הקבלן: _________________הקבלן: ____________________          שם
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  ) אומדן כמויות6ח ד(נספ
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) אישור התקשרות של הקבלן עם אתר מורשה לקליטת מערומי האבן 7ח ד(נספ
 פינויוחומרי ה


