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 4/ 2020מס' מכרז  –להציע הצעות  הזמנהמסמך 

למתן שירותי יח"צ ופרסום בזאת הצעות  מזמין "(האשכול" אשכול רשויות הנגב המערבי )להלן:

 עבור מערך הטיפול בפסולת בכלל ופסולת הבניין בפרט. 

 והכול בהתאם להוראות מסמכי מכרז זה. 

הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרבות  המכרז  מסמכי  ת  א

 י , במשרד("התשלום")להלן:    (קלים חדשיםשוחמש מאות    אלף)₪    1,500לרכוש תמורת תשלום של  

 תשלום לא יוחזר. ה  .08:00-14:00:  ה', בשעות העבודה-בימים א'נתיבות,    8' יוסף סמלו  רח  ,אשכולה

בטלפון בתיאום מראש  האשכול משרדיבניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום 

. www.westnegev.org.ilהאשכול שכתובתו האינטרנט הרשמי של וכן באתר  4726927-073מס' 

עם זאת, יודגש כי אין להגיש הצעות על מסמכים מאתר זה, אלא הנוסח המחייב של המכרז הינו 

 ידי המציע. -הנוסח אשר יירכש על

 1/3/2020  עד ליוםבלבד,   wordקובץציעים בידי המ-על אשכוללאלות ובקשה להבהרות יועברו ש

לוודא  יש. 073-3323017 ו/או לפקס' מס'  info@westnegev.org.il מייל לכתובת 14:00בשעה 

להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי  יש . 073-7269274 :טלפון' במס קבלת הפקס' 

 . liel@cb-law.bizלמכרז,  

באתר האינטרנט של האשכול ולכל המציעים  14:00בשעה  4/3/2020תתפרסמנה עד ליום תשובות 

פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא שרכשו את מסמכי המכרז עד לאותו מועד. 

 תחייבנה את האשכול. 

במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז תוגש  הצעת

תקבל הצעה לאחר לא ת .12:00בשעה  3/2020/12 ההצעה תוגש לא יאוחר מיום .אשכולה במשרדי

 המועד האמור.

לטובת אשכול רשויות הנגב , חתומה, אוטונומית ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאיתעל מגיש 

, שלושה חודשים ממועד הגשת ההצעות במכרזל שקלים חדשים(, בתוקף 15,000המערבי, בסך של 

 .  1' אכנספח מסומן ובנוסח המצורף 

האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף ייפסלו ולא יבואו במניין 

והוא  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאינו מתחייב  אשכולהיובהר כי ההצעות. 

 ל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. טרשאי לב

 בכבוד רב,           

 אשכולהמנכ"ל 

  אורי פינטו

http://www.westnegev.org.il/
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  הוראות למשתתפים במכרז -' אמסמך 

 מבוא  .1

איגוד   הינו "(האשכול" מערבי )להלן:הנגב  המקומיות  איגוד ערים מסוג אשכול רשויות   .א

, מועצה אזורית אשכול, אופקים :המערבי בנגבמקומיות  רשויות 10בו ערים החברות 

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, מועצה מקומית לקייה, מועצה אזורית בני שמעון, 

רשויות )להלן: " רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב

 "(. האשכול

 

בפריפריה "( פרסם קול קורא שיועד לרשויות המשרד" המשרד להגנת הסביבה )להלן: .ב

 .ע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המיחזורלסיו

 
 המשרדתוכנית למערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות  האשכולהגיש  בהתאם לכך, .ג

 . בהתאם

 
שירות האשכול משיק בימים אלה שירות חדש המיועד לתושבי רשויות האשכול:  .ד

השירות ניתן לתושבים במחיר מסובסד ע"י ספקים  בגים לפסולת בניין.-מכולות וביג

 שהינם אתרים מורשים לטיפול בפסולת הבניין. 

 
מטרת השירות הינה מתן שירות זמין לתושבי יישובי האשכול תוך הסדרת הפינוי לאתר 

הפחתת כמות פסולת הבניין המושלכת באופן פיראטי בשטחים   –מורשה וכתוצאה מכך  

 650היעד שהוגדר באשכול הינו הצבת ופינוי מינימום של  פתוחים ובתוך היישובים.

 מכולות בחודש. 

 
 התושבים יפנו לאשכול להזמנת השירות, במסגרתו: 

 

שקית  -בג-תוצב ליד ביתם מכולה ייעודית לפסולת בניין )או יינתן להם ביג  -

 המיועדת לפסולת בניין קטנה(. 

 ימים לאתר מורשה.  5המכולה תפונה תוך  -

 
לשירותי יח"צ ופרסום עבור מערך בזאת הצעות  מזמין האשכול, התוכנית במסגרת .ה

 הטיפול בפסולת בכלל ופסולת הבניין בפרט. 

 
המוצרים ו/או פירוט נוכח העובדה כי , והן בהסכם מסגרתכרז מסגרת במ עסקינן .ו

אינו ידוע במועד כריתת ההסכם,  השירותים שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם,

, עת לעתבדרך של ביצוע הזמנות מלפי שיקול דעתו הבלעדי, קבע בידי המזמין, ייוהוא 

 ."(ההצעה הזוכה)להלן: " הספקולא יהיה בכך כדי לשנות מהמחיר ליחידה שהציע 

והוא כולל ₪    350,000 -לאשכול הינו כהעומד הכולל לביצוע הפרויקט  התקציב  
 מע"מ. 
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מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים  .ז

שונים לרבות אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או 

משרד הפנים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות. לפיכך, קיימת 

אפשרות לביטול המכרז בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה 

על הזכייה במכרז או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז, והמציע לא יהא 

 ב. "זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז וכיו

 
בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור  .ח

וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא , לעיל

 .וללא כל סייג

 

  הינן: )להלן גם "השירותים" או "העבודות"( השירותים המבוקשים .2

 

ושיווק התהליך, בכלל יישובי האשכול בשים לב, יחסי ציבור  ,לפרסוםתכנית וביצוע הכנת  .1

 במקביל הכולל את המרכיבים הבאים:   עברית וערביתכי המדובר בקמפיין בשפות 

הגדרת "סיסמא" ומלל לקמפיין ובכלל זאת גרפיקה לכל אחד מהמרכיבים  -

 שיומלצו ע"י החברה.

 .יישומהכנית ווהכנת הת -הגדרת התהליך הנדרש בכללותו -

 קמפיין ברשתות החברתיות . הכנת וניהול  -

 קמפיין בעיתונות הכתובה. הכנת וניהול  -

 קמפיין ברדיו מקומי. הכנת וניהול  -

קמפיין ברשויות המקומיות בשיתוף דוברי הרשויות, בדרך של שילוט הכנת וניהול   -

 חוצות / על גבי שלטי הרשויות / אינטרנט, פייסבוק וכיוב'

 הובלת התהליך אל מול האשכול והרשויות המקומיות.   .2

בפייסבוק /אינסטגרם וכל פלטפורמה אחרת  הקמפיינים באופן שוטףותפעול הובלת  .3

 ול בתקופת ההתקשרות. בתיאום עם האשכ בקמפיין,

כל החומרים הנדרשים לצורך הקמפיין ובכלל זאת גרפיקה, הודעות  ועריכת הכנת .4

 לתקשורת וכיוב'. 

 ניהול ההתקשרויות עם הספקים הנוספים הנדרשים כדוגמת: רכש מדיה.  .5

 אחת לשלושה שבועות.  -פגישות סדירות עם האשכול במשך השנה בתדירות שלא תפחת מ .6

, תבצע פגישות שוטפות החברה תהיה זמינה לאשכול טלפונית באופן שוטףלעיל, בנוסף לאמור 

 תגיש דו"ח חודשי מפורט על הביצוע בפועל. עם צוות האשכול ו

בלבד ולחברה לא  למען הסר ספק, הקניין הרוחני בגין העבודות המבוקשות יהיה של האשכול

 תהיינה טענות בדבר זכויות של קניין רוחני
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  מסמכי המכרז: .3

  :המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז"

 צעות למכרז להציע ההזמנה   - מסמך ההזמנה

 הוראות למשתתפים במכרז   -' אמסמך 

 ערבות המציע  – 1נספח א'  

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  –  2נספח א'   

  תצהיר העדר הרשעה – 3ספח א' נ 

 תצהיר העדר קרבה משפחתית – 4נספח א'  

 על אי תאום מכרזתצהיר מציע  -  5נספח א'  

 הצעת המציע   -'במסמך 

 נוסח ההסכם ונספחיו:   -'גמסמך 

 ערבות ביצוע   -1ג'נספח  

 הוראות בטיחות ונוהל עבודה  - 2נספח ג' 

 נוסח ערבות ביצוע בגין כל הזמנת עבודה  – 3נספח ג' 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

  :המפורטים להלן במצטברמציע העומד בכל התנאים זה רשאי להשתתף במכרז 

 
 מציע שהוא יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום בישראל.  .4.1

 

המציע הינו ישות משפטית אחת וכל המסמכים, האישורים, והערבויות הנדרשות יהיו על  .4.2

 .שמו

 שנים.  5 -המציע הינו משרד יח"צ ופרסום הפועל למעלה מ .4.3

שנים לפחות בניהול קמפיינים דיגיטליים : ברשתות החברתיות  5למציע ניסיון של  .4.4

 5 -ובאמצעים דיגיטליים נוספים, קמפיינים בעיתונות הכתובה וברדיו במשך למעלה מ

 שנים. 

 שנים לפחות בקמפיינים ברשויות מקומיות.  5למציע ניסיון של  .4.5

 למציע ניסיון בקמפיינים בתחום איכות הסביבה.  .4.6

יחסי הציבור והפרסום   אורגני של החברה הכולל בנוסף לאנשי מקצוע בתחוםלמציע צוות   .4.7

 גם: גרפיקאי, צוות דיגיטל וכל הנדרש לצורך ביצוע העבודה. 

  

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים להלן:  .4.8

 
לרבות מסמכי השינויים וההבהרות לעיל  4מסמכי המכרז המפורטים בסע'  .4.8.1

 חתומים ע"י המציע. כשהם 

 

 המציע יצרף להצעתו הצעת תכנית, הכוללת את מרכיבי התוכנית הכולל לו"ז   .4.8.2

 לביצוע ותקציבים צפויים.      
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המציע יצרף להצעתו את פרטי העובדים שיתנו בפועל את השירות ובכלל זה  .4.8.3

 קורות חייהם )ניסיונם(.  

 

 
ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה בנוסח המצורף ומסומן נספח  .4.8.4

 . 1א'

 
אישור רו"ח או פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .4.8.5

, 1976-התשל"ו(, פה ניהול חשבונות ותשלום חובות מסאכי)גופים ציבוריים 

  של המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ.ורישומו 

 

מידה והמציע הינו תאגיד, יצורפו צילום תעודת הרישום של התאגיד, מסמכי ב .4.8.6

התאגדות, תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה 

ואישור מעו"ד או רו"ח בדבר  (בחברה בע"מככל שמדובר ) מרשם החברות

האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 

  מסמכי המכרז.

 במידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזהות.    

 

ואילך  2017ת משנלקוחות שמות פירוט דף מידע ארגוני עם פרטי המציע הכולל   .4.8.7

תפקידו ופרטי , הממליץג הלקוח שם נצי ,נשוא המכרז המציע שירותלהם סיפק 

צורפו אישורים המעידים על לפחות שני יהתקשרות עימו. מתוך רשימה זו, 

  .רשויות מקומיותלקוחות שהן 

 
"ד בנוסח המצ"ב למסמך וחתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עתצהיר  .4.8.8

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט  ,2 נספח א'זה כ

  בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם האשכול.

 

חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך , וכן תצהיר חתום על ידי המציע .4.8.9

לוט , לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין ח3 נספח א'זה כ

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

 

 על העדר קרבה משפחתית, 4נספח א' בנוסח המצ"ב למסמך זה כתצהיר חתום  .4.8.10

אשכול רשויות נגב החברה בלעובד ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית  

 . מערבי

 
הסכם, הסדר אין למציע  י  כ,  5כנספח א'  בנוסח המצ"ב למסמך זה  תצהיר חתום   .4.8.11

או ו/ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז  

  אחר במכרז. ציעעם מכלשהו קשר 

 
 העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  .4.8.12
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 דרישות פרטים מהמציע .4.9

 

האשכול יהא רשאי, בכל עת שיראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר  .4.9.1

לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או פתיחתן, 

שביעות רצונו המלא, על מנת לבחון את לטים"( הפרלהלן: ") הבהרות נוספות

כותה או לכל צורך או , איהמציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו

קוליו, ועל מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שיראה לנכון, במסגרת שי

 . פי שיקול דעתו הבלעדי

 

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונו של האשכול ובתוך  .4.9.2

המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאי האשכול שלא לדון 

בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו 

 . הצעתו על כל המשתמע מכךעומד אחר 

 

 המכרז  יותבוער .4.10

 

המחאות פרטיות, ) אשכולההמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת  .4.10.1

בסך , חתומה כדין, צמודה למדד המחירים לצרכן, (שטרות וכיו"ב לא יתקבלו

הצעה שכתב  .1א'נספח בנוסח המצורף למסמך המסומן כשקלים חדשים  5,000

   תיפסל! ,או הסכום/מבחינת הנוסח וומדויק הערבות בה לא יהיה נכון 

 

למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית  .4.10.2

ו/או המחאת עסק ערב. בנוסף, על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות 

באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח וכי  ות, את הנוסח של כתב הערב

 . התואם המצורף למכרז זה

 
 מהמועד להגשת ההצעות,לתום שלושה חודשים הערבות תעמוד בתוקפה עד  .4.10.3

, ללא יום נוספים 90 למשך אשכולהמנכ"ל תוארך במידת הצורך וע"פ דרישת ו

כשלעצמה, עילה הארכת הערבות כנדרש תהווה,  -אי  צורך בקבלת הסכמת הנערב.

 . לחילוט הערבות

 
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית  .4.10.4

של האשכול, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ו/או 

ינהג שלא בדרך מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי 

 . או הפסד שייגרמו לו עקב ההפרה כאמור/בגין כל נזק ו

 
תקבל, לאחר שייחתם הסכם עם תהערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא  .4.10.5

  הזוכה/ים במכרז.
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צעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל ה .4.10.6

 א תידון כלל.תיפסל על הסף ול –

 
יום מיום קבלת ההודעה  7 להעמיד בתוךציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב מ .4.10.7

לפי ההוראות שתהא בתוקף למשך כל תקופת ההסכם ביצוע על הזכייה, ערבות 

 . 1בנוסח נספח ג/ -המפורטות בהסכם 

 

 

 עהמצי צהרותה .4.11

כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי , הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז 4.10.1

מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא 

הבנה בקשר לפרט -המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי

כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת 

  הצעת המציע.

 

ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או אס 4.10.2

  ז ו/או ההסכם.תנאי כלשהו מתנאי המכר

 
לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות  רשאי אשכולה 4.10.3

  המציע התנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 
ובהשתתפות מכרז כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל 4.10.4

 תחולנה על המשתתף. מכרז ב

 
  אשכולהרכוש  –מסמכי המכרז  .5

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  םוקניינ אשכולהשל  םהמכרז הינם רכושמסמכי  

פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק -על  אשכוללהגשת הצעות  

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

  הבהרת מסמכי המכרז .6

 

, להכניס שינויים, מכרזקודם למועד האחרון להגשת הצעות ל, רשאי בכל עתהאשכול  .6.1

ת המשתתפים או בתשובה לשאלו ונאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתתתיקונים, 

יהיו חלק בלתי נפרד ,  "(. השינויים וההבהרות כאמורוהבהרות  שינויים)להלן: "כאמור  

את שרכשו פורסמו באתר האינטרנט של האשכול ולכל המציעים מתנאי המכרז וי

כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד  מסמכי המכרז עד לאותו מועד.

 מהצעתו.    
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לא בלבד,   WORDקובץידי המציעים ב-על אשכולשאלות ובקשה להבהרות יועברו ל .6.2

ו/או   info@westnegev.org.il מייל לכתובת, 14:00בשעה  1/3/2020מיום יאוחר 

 .   073-7269274 :ןטלפו' במסלוודא קבלת הפקס'   יש.  073-3323017  לפקס' מס'

 

 . law.biz-liel@cbלמשרד היועץ המשפטי למכרז,   במייל  יש להעביר העתק מהשאלות   .6.3

 

שעות לפני מועד   48-לא יאוחר מו 4/3/2020 ציעים עד ליום תשובות ישלחו לכל המ .6.4

 . ההגשה

 

או מי אשכול הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו  .6.5

 אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. ו,מטעמ

 

לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול, במטרה לבחון אם באחריות המציע  .6.6

יש הודעות כלשהן לגבי מכרז זה. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה 

 ., כל עוד פורסמה באתרכרזו/או לשינוי ממסמכי המ ממסמכי המכרז

 
  הצעת המשתתף אופן מילוי  .7

 

  .למתן השירותים על כלל מרכיביהם במחיר המוצע )מסמך ב'(המציע ינקוב בהצעתו  .7.1

 

 המציע יקבל תשלום עפ"י העבודה שבוצעה בפועל. יודגש כי  .7.2

 

מוסף -ערך-מסלא כולל  (₪)ל המחירים שיציע המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים כ .7.3

  .החל במועד התשלום חוקהתשלום לפי ה . המע"מ יתווסף לתמורה במועד)מע"מ(

 

  ההצעה הגשת   .8

  

 יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בציון האת ההצע .8.1

 ". 4/2020מכרז פומבי מס' "

 

, במשרדי האשכול    12:00  שעה 12/3/2020מועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד יום ה .8.2

 .  לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל במסירה ידנית.

 
 בחינת ההצעה הזוכה .9

 

ושל ניקוד איכות  (50%ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי ) .9.1

(50%.) 

 

mailto:liel@cb-law.biz
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הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי שיעור ההנחה שיינתן ביחס לאומדן המוצע כך  .9.2

ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת גבוה ההנחה שההצעה שתנקוב בשיעור ה

  .באופן יחסיתזכה לניקוד מופחת 

 
 ניקוד האיכותי שיוענק לכל מציע ייקבע ע"פ הקריטריונים הבאים:ה .9.3

 

 

 

 ניקוד 

   אמת מידה 

5 

 בעבודה בתחום איכות הסביבה ניסיון משרד המציע 
את ניסיונו בתחום איכות הסביבה, על כל פרויקט המציע יגיש 

, תינתן בתחום איכות הסביבה ובמיוחד, ניסיון בתחום הפסולת 
 נקודות.  5נקודה ועד לתקרה של 

 המציע 
 5 

עבור ניסיון משרד המציע בעבודה עם האוכלוסייה הבדואית בנגב 
כל שנת ניסיון, במתן שירותי ייעוץ במתן שירותי יחסי ציבור 

תינתן והסברה למגזר הבדואי בנגב בהתאם לשירות המבוקש  
  שנים. 5כל שנה  ועד לתקרה של עבור  נקודה

  

10 

ושירותי  ניסיון המציע במתן שירותי הסברה ברשתות החברתיות 
לחמש מעבר  ,בפועל עבור כל שנת ניסיון. HOUSE INגרפיקה 

לכל שנת נקודה  תינתן, במסגרת תנאי הסף ותהנדרששנות הניסיון 
 נקודות 10ניסיון ועד מקסימום של 

15 
 

 ראיונות  
יוזמנו  ,המציע לאשכולהיועצים שיתנו את השירות בפועל מטעם 

 לריאיון .
הכללית לגבי  ואת התרשמות אשכולקבע היאיון יבאמצעות הר

מידת יכולתם, התאמתם, ניסיונם, זמינותם וכישוריהם לביצוע 
המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה ביותר, ובכלל זאת הבנת 

 דרישות המכרז לביצוע השירותים . 

  

הצוות המקצועי של  -איכות ההצעה שהוגשה במסגרת ההצעה 10 
  כנית המוצעת ע"י המציע במסגרת ההצעהוהאשכול ייבחן את הת

  

    סה"כ 50

 

 .בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול

 

 והמחיר  הנדרש לתקורה עבור פרסום המחירהאשכול יבחן כל הצעת מחיר לפי  .9.4

  ויקבל החלטה במסגרת ועדת המכרזים בשיקלול הנתונים. חודשי לריטיינר

לי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין, תהא רשאית ועדת מכרזים, לפסול כל הצעה של מב .9.5

בכל עם המציע  לא טוב קודםניסיון היה אשכול ו/או לרשויות אחרות מציע אשר ל

  . לעבודות נשוא מכרז זה או דומיהםהקשור 
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 האשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק הזוכה. .9.6

 
  חובת הזוכה במכרז .10

 

, יהא ("הזוכהלהלן:" )מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו  .10.1

יום מיום קבלת הודעת הזכייה, לחתום על החוזה  7עליו לסור אל משרדי האשכול, תוך 

בחתימתו ובחותמתו במקומות המיועדים לכך וכן להמציא באותו מועד את ערבות 

 . ("ערבות ביצועלהלן:" )למסמכי המכרז  1'גכנספח הביצוע בנוסח המצורף 

 

התנאים האמורים במסמכי המכרז, כולם או לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות   .10.2

מקצתם, יהא האשכול רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט 

את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע 

לו בגין על ידו מבלי לפגום בזכויותיו לעיל, והזוכה יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם  

של האשכול   ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות  .כך

  .עם מציע אחר במקומו
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 4/2020ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס  - 1'  א נספח 

 לכבוד

 רשויות נגב מערבי אשכול

 כתב ערבות הנדון:  

, הננו 4/2020בקשר למכרז פומבי מס'  (  להלן: "המבקש")  פי בקשת ___________________  -על 

ים חמשת אלפובמילים: )₪  5,000 -לערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה 

ידי -, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על(חדשיםשקלים 

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת (להלן: "המדד")לסטטיסטיקה  הלשכה המרכזית

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 2020 פברוארההצעות, מדד חודש 

, ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב  5ידינו תוך  -סכום הערבות ישולם לכם על .1

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את , וזאת ללא כל תנאי אשכולהחתומה ע"י 

  לי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.בדרישתכם ומ

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר -וכל דרישה על 5/2020/12תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .2

ידינו -ה עלמהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכ

  .אשכולהפי דרישת -ימים נוספים על 90לתקופה של 

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .3

  

 בכבוד רב, 

 

 

 כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 עובדים זרים ותשלום שכר מינימוםתצהיר לעניין אי העסקת  - 2' אנספח 

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

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

 אשכולההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   .1

מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם (. אני מכהן כ_______________ והנני "מציעה)להלן: "

 . מציעה

   (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .2

 כיפת )א לחוק עסקאות גופים ציבוריים (א)ב2כהגדרתו בסעיף )ובעל זיקה אליו  מציעה

-ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  לא הורשעו(( "בעל זיקהלהלן:"  (7619

או לפי חוק שכר ( 1991-התשנ"א, איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד  הורשעאו בעל זיקה אליו  מציעה

, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)לפי חוק עסקאות עובדים זרים 

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1771-התשנ"א

בפסק דין חלוט   הורשעואו בעל זיקה    מציעבמקרה שה  (במשבצת הנכונה  Xלמילוי ולסימון  ) .3

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים )עבירות לפי חוק עובדים זרים ביותר משתי 

 : 1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-, התשנ"א(הוגנים

  להלן: בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק  לא הייתהההרשעה האחרונה(

 "(. מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.  הייתההרשעה האחרונה ה 

כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי   "הרשעה"ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה   .4

  .  (2002באוקטובר  31) יום כ"ה בחשוון התשס"ג

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זהו .5

__________________         

 המצהיר

 אישור עו"ד

 '______ עו"ד, מר/גב_____הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ___  

_________, ______________________ נושא ת.ז.  שמספרה ______________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.צהרתו/אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ה

_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה  - 3 'א נספח

   

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

 :  ן, מצהיר/ה בזה כדלקמןלא אעשה כ םבחוק א םהקבועי םאהיה צפוי לעונשי

 אשכולה םהמבקש להתקשר עף _________________ שהוא הגו םתצהיר זה בשן הנני נות .1

ם ת לתת תצהיר זה בש/ךכ_______________ והנני מוסמן "(. אני מכההמציע: " ן)להל

 המציע.   

: "בעל   ן)להל  1976-, התשל"וםציבוריים  ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק עסקאות גופיהמציע   .2

האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד  םהשני 3ורשעו ביותר משתי עבירות ב זיקה"( לא ה

  : ןלהל םהמפורטי החוקיםהפרת  ןלהגשת הצעות למכרז זה בגי ןלמועד האחרו

 חוק שמירת הניקיון -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים -

  חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. ןמת -

  לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10דמי חופשה לפי סעיפי  םתשלו -

  לחוק חופשה שנתית. 13 ףחופשה לפי סעי ןפדיו םתשלו -

לחוק  6 ףאיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעי -

  עבודה ומנוחה. שעות

להוראות  םאיסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתא -

  לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. ןשנית היתר

לחוק שעות עבודה  9 ףאיסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעי -

  ומנוחה.

  לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16 ףגמול שעות נוספות לפי סעי םתשלו -

ודה לחוק שעות עב 17 ףגמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעי םתשלו -

  ומנוחה.

לחוק עבודת  20 ףאיסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעי -

  הנוער.

  לחוק עבודת הנוער. 21 ףאיסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעי -

  לחוק עבודת הנוער. 24 ףאיסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעי -
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 25 ףלהוראות היתר לפי סעי םאיסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתא -

  עבודת הנוער. לחוק

 –לחוק הגנת השכר  25 ףמשכרו של עובד לפי סעי םאיסור ניכוי סכומי -

  או לפי הוראותיו. ןהיה ביזמת המזמי םהסכומי כשניכוי

  א לחוק הגנת השכר.25 ףשנוכו ליעד, לפי סעי םהעברת סכומי -

  ת השכר.( לחוק הגנ1()1ב)ב25 ףאיסור הלנת שכר לפי סעי -

  . םלפי חוק שכר מינימו םשכר מינימו םתשלו -

 ף ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעי  קיבוצי כללי  םלפי הסכ  םשכר מינימו  םתשלו -

  .1957, התשי"ז םיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                            פנסיה. ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

הפרות של דיני שלוש בשל יותר מ םכספיי םעל בעל זיקה אליו עיצומילא הוטלו על המציע או  .3

  להגשת הצעות למכרז. ןהאחרונות שלפני המועד האחרו םהעבודה בשלוש השני

אישור ממינהל ן נית םכספי כהפרה אחת, א םהוטל עיצו ןזה יראו מספר הפרות שבגינן לעניי

כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל  ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת

 לו שכר.    םבסיסה משתל

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . זהו  .4

 

                                                                                                    

 _____________________ 

 הירהמצ            

 אישור עו"ד

מר/גב' , ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

לא ת/יעשה   םבחוק א  םהקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

  , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.   ןכ

                                                    

 _______________________, עו"ד   
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 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר   -4 'אנספח 

לי לומר את האמת וכי אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי ע

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול  .1

(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם "המציע)להלן: "

 מציע. ה

 מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני  .2

"חבר מועצה, קרובו,  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  2.1

האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו מסוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -; לעניין זה, "קרוב" עירייהה

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  2.2

המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה  -חבר מועצה" לעניין זה, "

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא  174סעיף  2.3

זוגו או שותפו או -ו או על ידי בןיהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמ

 ובשום עבודה המבוצעת למענה." עירייהסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

לי: בן זוג, הורה, בן אין  ת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול  ובין חברי מועצ 3.1

 ט להלן במפורש. , זולת ככל שמפוראו בת, ואף לא סוכן או שותף

, קרובו, מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  3.2

סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 

זולת ככל ,  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 .במפורששמפורט להלן 

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות  –בן אין לי  3.3

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש. האשכול

 

 הרשות  שם פירוט כולל, הקרבה סוג את ייןיש לצ, לעיל כמפורט קירבה ככל שקיימת

  :האשכול י"ע תבחן והיאהרלוונטית, 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת  .5

 אמת.

הנני מתחייב זו, כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי  .6

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

( לפקודת 3א )ב( )122 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף .7

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב 

 ותנאיו פורסמו ברשומות. היתרהתקשרות ובלבד שה

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .8

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

מר/גב' , ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

א ת/יעשה ל  םבחוק א  םהקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

  , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.   ןכ

                                                   

 _______________________, עו"ד   
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 אי תיאום מכרז תצהיר בדבר  - 5 'אנספח 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול  .1

במציע והנני אחראי להצעת המציע ______ (. אני מכהן כ_________"המציע)להלן: "

 מציע. הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הבמכרז זה. 

 

 קבלני המשנה המפורטים להלן:תקשר עם לההמציע  בכוונתבמסגרת הצעת המציע,  .2

 _________     ________שם קבלן המשנה: _____

 ________________________:  תחום העבודה

 פרטי יצירת קשר: ______________________

 

 _________     ________שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה: ________________________

 פרטי יצירת קשר: ______________________

אחר במכרז בנוגע שתתף הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מאין למציע  .3

פוטנציאלי אחר, למעט משתתף  או    אחר במכרזמשתתף  עם  כלשהו  או קשר  ו/להצעתם למכרז  

 לעיל.  2קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 

באופן עצמאי, ללא ציע הוחלטו על ידי המציע המחירים המופיעים בהצעת המויודגש,  .4

למעט קבלני , יאלי אחרהתייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנצ

 לעיל.  2המשנה אשר צוינו בסעיף 

 
המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .5

או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו 

 לעיל.  2בסעיף 

 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

 

ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב  .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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לא הורשע בארבע ציע המוכן  המציע לא מצוי בחקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי,  .10

 . השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים

 

יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי חוק נש על תיאום מכרז אני מודע לכך כי העו .11

  . 1988-תשמ"חהההגבלים העסקיים, 

 

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .12

 

 

 

         _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

מר/גב' , ____ עו"ד______________________ הופיע בפני ____ם הנני מאשר כי ביו

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

לא ת/יעשה   םבחוק א  םהקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

  , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.   ןכ

                                                    

 _______________________, עו"ד   
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 הצעת המציע –  מסמך ב'

              רשויות נגב מערבי אשכוללכבוד: 

 ____  ___________תאריך:____

הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי , אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז .1

נשוא המכרז ידועים  כלל העבודותתנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על 

  .שתפורט להלן ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי

  י מצהיר בזאת כי:אנ .2

הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא  .א

פי -לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על אהנני מסוגל מכל בחינה שהי. צעתיה

 . הוראות מסמכי המכרז וההסכם

לאחר שנודעו לי בעקבות בירורים  -הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן  .ב

, והאפשרויות לביצוען  צעתישערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא ה

 הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע הדרישותל כו

  ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. צעתינשוא הוההתחייבויות 

או יש בכוחי להשיג את כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים בבעלותי,  .ג

מנת לבצע -הדרושים על ציוד והאמצעיםההנדרשים, כל כמות כח האדם, כלי הרכב, 

בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי הצעתי זו, את הדרישות וההתחייבויות נשוא 

  המכרז ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

פי כל דין ו/או תקן לצורך אספקת -הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על .ד

ות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, , לרבהצעתיהעבודות נשוא  כלל  כלי האצירה וביצוע  

בעלי   והעסקת עובדים בוגרים,  1987-פי חוק שכר מינימום התשמ"ז-תשלום לעובדיי על

אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל 

  .באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים

הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר הנני מצהיר כי אין לי  .ה

  אחר במכרז. ציעעם מכלשהו או קשר ו/במכרז בנוגע להצעתם למכרז 

ידוע לי כי האשכול רשאי להכריז על זוכים נוספים במכרז זה, ולפצל את ההתקשרות  .ו

 בהתאם. 

מהמועד שלושה חודשים הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .ז

האחרון להגשת ההצעות, כפי שהוגדר בתנאי המכרז, ובמידה שתוקף הערבות 

  .עד למועד החדש שנקבעהבנקאית יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף 

הוצאות בין מיוחדות , כוללת את כל השירותעבור כל  ידי-הצעת המחיר שהוצעה על .ח

שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לפי מכרז זה לרבות מכל מין וסוג , ובין כלליות
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העסקת מנהלי עבודה, , ובדים/ותהעסקת ע, הכרוכות בייצור ו/או בשיווקהוצאות 

פי -מצעים עלציוד ואעל גבי כלי האצירה, שילוט וסימון  לה,בהוהפעלת כלי רכב, 

לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות , וכי  דרישות ותנאי המכרז

  .המכרזוההתחייבויות נשוא 

הצעתי זו ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  .ט

 תבוצענה חלקית, רשאי כראוי ובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחייבויות

להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא  אשכולה

  המכרז שלא בוצעו כראוי.

ימים   7מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך אם הצעתי תתקבל הריני .י

  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

  כשהוא חתום כדין. אשכולללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו  .1

נספח )  ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם  אשכוללציא  להמ .2

  "(. ערבות ביצוע"( )להלן: להסכם 1ג' 

לפי , והצעתי זו כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרזבצע את להנני מתחייב  .ט

במסמכי המכרז ונספחיו, ולפי הזמנות העבודה ידי האשכול -על ושייקבעהמועדים 

יום ופיזור  30-אספקת והצבת כלי האצירה לא יאוחר משתתקבלנה מהאשכול. לרבות 

 דה, ולפי הוראות האשכול. ממועד קבלת הזמנת עבו -יום  7כלי האצירה תוך 

 

שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו ידוע לי   .י

 אשכול הו הצעתי זולשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא 

 לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.יהא רשאי 

 אשכולהזכות או סעד שיעמדו לרשות  לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכלידוע 

  עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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   קמן:להינה כד ילעיל, הצעת 2בעבור התחייבויותיי בסעיף  .3

מחיר  פריט  

מקסימום 

 כולל מע"מ 

עלות מבוקשת 

לשעה 

  במספרים

 כולל מע"מ

עלות מבוקשת 

  לשעה במילים 

 כולל מע"מ 

 הערות 

ריטיינר  

חודשי הכולל 

את כלל 

השירותים  

המבוקשים 

)בשעות 

 עבודה(

10,000      

% תקורה על 

רכש  טיפול ב

 מדיה

10%    

 

  :יובהר כי

שעות שנתיות.  600יידרש המציע למינימום שעות מדווחות של  –ריטיינר חודשי ל באשר -

שעות שנתיות, יקזז האשכול משכר  600מינימום של ככל שלא יבוצעו ע"י היועץ בפועל 

 . החברה באופן יחסי בהתחשבנות השנתית

 בעבור שירותי רכישת מדיה, תשולם העלות לזוכה עפ"י חשבוניות + עמלת  -

 יובהר כי, טרם כל הליך פרסום, יידרש  טיפול וניהול כפי שהתבקשה במסמכי המכרז.

  אישור המנהל מטעם האשכול. 

אם המחיר המוצע ליחידה עולה על מחיר המקסימום ליחידה, תיפסל ולא תובא ידוע לי כי  .4

 בפני ועדת המכרזים. 

במצב של חוסר התאמה במסמך זה, בין אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע לבין ידוע לי כי  .5

 ה הנמוכה מביניהם. המחיר המוצע על ידו, האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצע

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  תימצהיר כי הצעי אנ .6

פי דין -זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על ימוגשת ההצעה, כי אנ

  על הצעה זו . יאו הסכם לחתימת
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  זו:  ישל הצהרת את משמעותה המלאה תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

  

  _________________      _______________ 

 חתימת המציע             תאריך 

 

 שם המציע: ________________       מס' הזיהוי: _________________  

 _______________________________________________ :כתובת המציע 

 _____________________________':פקס _____________________':טל

 _____________________ : קשר:__________________  טל' נייד איש

 

 אישור

, עו"ד של _________________________ __________אני הח"מ ________________

_________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל _______מאשר בזה כי ביום   ("המציעלהלן:"  )

ת.ז.  _____________ה"ה __________, יתר מסמכי המכרז וההצעה

________________ ____________ -ו, ___________________

בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל ,  ________________________.ת.ז

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

 

  ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה        תאריך 
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 הסכם    –מסמך ג' 

 _________ בשנת חודש, ביום ____ בנתיבותבשנערך ונחתם 

 בין:    רשויות נגב מערבי  אשכול

    נתיבות  8יוסף סמלו  רח'

    מצד אחד;                                                                        "(אשכולהלהלן: ")

  

 לבין:   __________________________  שם: 

    ת.ז_____________________  _____  

    כתובת:_______________________    

    טלפון:________________________    

    פקס: _________________________  

   מצד שני;                                                                           "(הספקלהלן: ") 
 

  

למתן שירותי יח"צ ופרסום הצעות ן הזמי  4/2020 , במסגרת מכרז פומבי מס' אשכולהו   הואיל:

 ; "(העבודות"( )להלן: "העבודה)להלן "עבור מערך הטיפול בפסולת 

ביצוע הצעה ל אשכוללוהואיל: והספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו, הגיש 

 ; העבודות

לביצוע והואיל: וועדת המכרזים בהחלטתה מיום _____ המליצה על קבלת הצעתו של הספק 

 ;ותהעבוד

ל כקבוע לעיל ולהלן, בהתאם לסטנדרטים והכות, לבצע את העבודוהואיל: והספק מתחייב 

ותקנים מחייבים , דין, לרבות חוקים, תקנות, צוויםהגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות כל 

 ובהתאם להנחיות והוראות כל הגורמים המוסמכים; 

באמצעות התחייבויות של המשרד להגנת והואיל: וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות  

  ;ות עצמית של רשויות האשכולוהשתתפ הסביבה

 והואיל: וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; 

  אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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  והיקף ההתקשרות מהות ההסכם .2

 .הכול בהתאם לתנאי הסכם זה  לבצע את העבודות נשוא המכרז,הספק מקבל על עצמו 

ייקבעו בהזמנות עבודה כמות השעות ו/או אופן ההתקשרות הסכם זה הינו הסכם מסגרת ו

הנקוב בהצעת הזוכה   או הריטיינר  , לפי המחיר ליחידהשיוציא האשכול לספק מעת לעתבכתב  

 )מסמך ב'(. 

  .  

 הגדרות .3

  הסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:ב

 "המכרז"  4/2020מכרז פומבי מס'   

   "אשכולה"  רשויות נגב מערבי אשכול 

אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה  - רשויות נגב מערבי עשר שטח 

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, מועצה מקומית לקייה, אזורית בני שמעון, 

 רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב. 

"תחום 

 השיפוט"

והם יתנו לספק הנחיות על ידו הוסמך ש מיו/או  אשכולהמנכ"ל 

 והוראות.

 "מנהל"

האדם או הישות המשפטית המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות בהתאם 

להסכם ונספחיו לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ונספחיו ו/או 

 . אשכולהכל מי שיבוא במקומו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של 

 "הספק"

ההוראה  -ך א'מסמ ההזמנה, –הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז 

הצעת  – ב'מסמך , 5, א' 4א' , 3, א'2, א'1למשתתפים במכרז על נספחיו א'

ידי הצדדים, לרבות -החתומים על 3, ג'2, ג' 1ג' ל נספחיוומסמך ג' ע, מציע

 מסמכים שצירף המציע להצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ה

 "ההסכם"

פי הסכם -סך כל התשלומים המגיעים לספק עבור ביצוע כל התחייבויותיו על 

 זה ונספחיו. 

 "תמורה"

  

 הצהרת הספק  .4

  :כי  הספק מצהיר ומאשר

הינו בעל ניסיון ומומחיות בכל התחומים הקשורים לשירותים אותם יספק  4.1

וכן כי הצוות המקצועי שיבצע את כל האמצעים הנדרשים הינו צוות באיכות 

וכישורים מקצועיים מתאימים, כולל ניסיון וידע מקצועי הנדרשים לביצוע 

 עבודה מסוג זה. 

 

יספק לבעלי המקצוע ונותני השירותים מטעמו ועל חשבונו את כל האמצעים והציוד  4.2

 הדרושים למתן השירותים ביעילות ובקצב הדרוש. 
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יבצע על חשבונו את השירותים בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז באמצעות בעלי  4.3

המקצוע שהוצגו במסגרת הצעתו וקבלני משנה מטעמו ,ככל שיועסקו, אלא אם 

 אישור לשינוי מראש ובכתב מהרשות. התקבל 

 מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לחוקי מדינת ישראל. הוא  4.4

מתחייב לסיים את ביצוע השירותים באופן מלא על פי תנאי הסכם זה והזמנת הוא  4.5

ובהתאם לנהלי ביצוע העבודה שייקבעו מדי פעם  (אם יש עבודה ספציפית)העבודה 

 . אשכולוהנחיות ה

לדווח על התקדמות עבודתו לפי לוח זמנים וצורת הדיווח כפי שיקבע  מתחייב הוא 4.6

ועל כל שלב משלבי ביצוע השירותים וכן לא לבצע שלב כלשהו משלבי ביצוע  אשכול ה

 מראש. אשכול העבודה ללא אישור ה

 

קרא והבין את כל תנאי ההסכם ודרישותיו, וכי אין לו מניעה חוקית לבצע את  4.7

מתחייב לבצע אותם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים/ות השירותים, והוא 

, במומחיות ומיומנות לשביעות רצון אשכולבמסמכי המכרז ובהתאם להנחיות ה

 הרשות. 

כל התחייבויותיו בהסכם זה ובנספחיו ייערכו וייחתמו על ידי מורשי החתימה  4.8

 מטעמו, אשר להם הסמכות החוקית להתחייב בשמו. 

בעל פה, בכתב ובדואר אלקטרוני על כל שינוי  אשכולפן מיידי למתחייב להודיע באו 4.9

במעמדו החוקי, או כל שינוי העלול להביא למצב שבו לא יוכל לבצע את השירותים, 

או על אפשרות מסתברת שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או 

 ע על מתן השירותים. מקצן, מכל סיבה שהיא, ועל כל עניין אחר שיש בו כדי להשפי

 

 קופת ההתקשרותת .5

 חודשים ממועד חתימת ההסכם.  12 נה לתקופה שליפי הסכם זה ה-תקופת ההתקשרות על

חודשים כל אחת,  12תקופות נוספות בנות שלוש לאשכול שמורה הזכות להאריך תקופה זו ב

   יום לפני תקופת סיום ההסכם. 30עד ספק וזאת בהודעה שתימסר ל, עפ"י תנאי ההסכם

לאשכול זכות להביא את החוזה לידי סיום במועד מוקדם יותר לפני תום תקופת ההתקשרות 

היה לספק תולא יום מראש,  30, בהודעה של מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

 כך. כל תביעה ו/או דרישה בגין 

 העבודות המבוקשות  .6

הכנת תכנית אסטרטגית לפרסום ושיווק התהליך, בכלל יישובי האשכול בשים לב, כי  6.1

 במקביל הכולל את המרכיבים הבאים:   עברית וערביתהמדובר בקמפיין בשפות 

הגדרת "סיסמא" ומלל לקמפיין ובכלל זאת גרפיקה לכל אחד מהמרכיבים  -

 שיומלצו ע"י החברה.

 הכנת התוכנית ויישומה. -בכללותוהגדרת התהליך הנדרש  -
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 הכנת וניהול קמפיין ברשתות החברתיות .  -

 הכנת וניהול קמפיין בעיתונות הכתובה.  -

 הכנת וניהול קמפיין ברדיו מקומי.  -

הכנת וניהול קמפיין ברשויות המקומיות בשיתוף דוברי הרשויות, בדרך של שילוט  -

 ק וכיוב'חוצות / על גבי שלטי הרשויות / אינטרנט, פייסבו

 הובלת התהליך אל מול האשכול והרשויות המקומיות.   .7

הובלת ותפעול הקמפיינים באופן שוטף בפייסבוק /אינסטגרם וכל פלטפורמה אחרת  .8

 בקמפיין, בתיאום עם האשכול בתקופת ההתקשרות. 

הכנת ועריכת כל החומרים הנדרשים לצורך הקמפיין ובכלל זאת גרפיקה, הודעות  .9

 . לתקשורת וכיוב'

 ניהול ההתקשרויות עם הספקים הנוספים הנדרשים כדוגמת: רכש מדיה.  .10

 אחת לשלושה שבועות.  -פגישות סדירות עם האשכול במשך השנה בתדירות שלא תפחת מ .11

בנוסף לאמור לעיל, החברה תהיה זמינה לאשכול טלפונית באופן שוטף, תבצע פגישות שוטפות 

 ט על הביצוע בפועל. עם צוות האשכול ותגיש דו"ח חודשי מפור

הובלת ויישום התהליך על כל שלביו התכנוניים והיישומיים, אל מול האשכול והרשויות  6.2

 המקומיות.  

הובלת ותפעול הקמפיינים באופן שוטף בפייסבוק /אינסטגרם וכל פלטפורמה אחרת  6.3

 בקמפיין, בתיאום עם האשכול בתקופת ההתקשרות. 

צורך הקמפיין ובכלל זאת גרפיקה, הודעות הכנת ועריכת כל החומרים הנדרשים ל 6.4

 לתקשורת וכיוב'. 

 פגישות שוטפות ודיווחים שוטפים למנהל מטעם האשכול והרשויות המקומיות. 6.5

 ניהול ההתקשרויות עם הספקים הנוספים הנדרשים כדוגמת: רכש מדיה.  6.6

 .אישור מנהל האשכול באשר לכל פרסום הדורש השקעה כספית של האשכולקבלת  6.7

 מתן דיווחים ודוחות כפי שיידרש מעת לעת ע"י האשכול.  6.8

 ביצוע העבודות ומועד  התמורה .7

ליחידה  יםפי המחיר-לספק על אשכולהלם שילעיל, ביצוע העבודות למורה בת .7.1

בתוספת הסכום לרכישת מדיה באותו חודש,  ,לפי סוג השירותו הנקובים בהצעת

התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל הוצאות  כפי שיוגש בחשבוניות. 

הספק, ולא תהא צמודה למדד כלשהוא ולא תישא ריבית כלשהי, מכל סיבה 

למען הסדר ספק, בכל חודש יגיש הספק לאשכול דו"ח שעות המפרט את  שהיא.

טופלו. לאשכול נשמרת הזכות לבקש פירוט נוסף שעות העבודה והנושאים ש

  בהתאם לצרכיו ולספק לא תהיה כל טענה.

והרשויות  , אשר תשולם לזוכה, תמומן ע"י המשרד להגנת הסביבההתמורה .7.2

 החברות באשכול הרשויות. 
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יודגש כי ללא מימון בפועל של המשרד להגנת הסביבה לא יוזמנו שירותים 

מהמציע הזוכה ולמציע הזוכה לא תהיינה טענות או תביעות כלשהן כנגד האשכול, 

 לרבות הוצאות שנשא בהן לצרכי המכרז ו/או ההסכם. 

שסיפק בחודש שקדם שירותים להספק יגיש לתשלום חשבונית מס מקור בהתאם  .7.3

 ., בהתאם להזמנת העבודהחשבוניתלהוצאת ה

יום ממועד קבלת החשבונית,   45האשכול ישלם לספק תמורה בתנאים של שוטף +  

 . להגנת הסביבה כאמור המשרדהמימון בפועל מבכפוף לקבלת 

בכל מצב של למציע הזוכה לא תהיינה טענות או תביעות כלשהן כנגד האשכול, 

 . עיכוב התשלום שלא תלוי באשכול אלא במימון החיצוני

  ערבות ביצוע .8

בנקאית אוטונומית,  ערבות מציא הקבלן יה, יה על הזכיעיום ממועד ההוד 7תוך  .8.1

, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית (לוח כללי)צמודה למדד המחירים לצרכן  

 . 1ג/נספח לסטטיסטיקה, בנוסח המצורף כ

חודשים ממועד חתימת ההסכם   12הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה לתקופה של   .8.2

שנה כל פעם יום לפני תום המועד לתקופה נוספת של  21ותוארך, במידת הצורך, 

אי הארכת הערבות במקרה לעיל.    5לפי הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  

לחלט  לאשכולשל הארכת ההסכם, תהווה הפרה יסודית של ההסכם ותאפשר 

 ים את ההתקשרות עם הספק.הערבות המצויה בידה אותה עת ולסי

היה רשאי לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של י  האשכול .8.3

הספק לא ביצע את התחייבויותיו  והאשכול, בכל מקרה שעל פי קביעת מנכ"ל

התחייבויותיו על פי הסכם זה והספק אחת מכנדרש בהסכם או הפר או לא מילא 

  . ו/או תביעות כלפי האשכול בשל חילוט זה ולא תהיינה לו טענות מסכים לכך

עקב  אמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות האשכולה  .8.4

  ובגין ההפרה.

ת והבנקאי  יותלמען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבו  .8.5

  תחולנה על הספק בלבד.ן ו/או בחידוש

  התחייבויותאי מילוי  .9

פסיק כל עבודה מכל סיבה שהיא ובלי לפגוע ולגרוע בכל סעד ספק הבכל מקרה שה .9.1

 אשכוללח כל דין, הספק ישלם ופי הסכם זה ומכ-על אשכולהאחד העומד לרשות 

הפסיק זאת בשל העובדה ש( שלושים אלף ₪.) ₪ 30,000פיצוי מוסכם מראש בסך 

  מראש ובכתב. אשכולהסכמת ללא אישור וללא ה מתן השירותאת 
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על פי הסכם זה ועל פי  אשכולה לעיל, כדי לפגוע בזכויותבסעיף הקודם ין באמור א .9.2

  כל דין.

  ביטוח .10

. שלישי ולצד לאשכול,  לו נזק או אבדן או הפסד למנוע בכדי ביטוח יסדיר הספק .10.1

 האשכול כלפי התחלוף זכות על המבטח מוותר לפיו סעיף יכללו הספק ביטוחי

 קודמים שהם הספק בביטוחי ירשם עוד. האשכול של התפעול בתחום והישובים

 . האשכול של התפעול בתחום והישובים האשכול שערך ביטוח לכל

כלפי האשכול והישובים בתחום הספק מצהיר בזאת כי לא יבוא בטענה או דרישה  .10.2

 ל היה לבטחם.בגין הפסד או נזק או אבדן שיכו התפעול של האשכול

 אחריות לנזק .11

לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם בלעדית הספק בלבד יהיה אחראי  .11.1

ו/או עובדיו לאדם ו/או לרכוש מחמת  וכן לכל נזק שיגרם על ידו ו/או ע"י מורשיו

  כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

יתר על כן, הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האשכול/ הרשויות בגין כל נזק  .11.2

ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על האשכול/הרשויות ו/או 

בים לשאת בהם אף שטרם נשאו בהם בפועל, מחמת כל שהאשכול/רשויות יהיו חיי

מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן ביצוע 

 העבודות.

כל סכום שיגיע כאמור לעיל לאשכול, מאת הספק, יישא ריבית והפרשי הצמדה על 

 פי החוק, מעת דרישת האשכול מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.

מאת הספק בהתאם להסכם זה, ניתן   אשכוללבזה שכל סכום העשוי להגיע    מוסכם .11.3

לשלמו לספק  אשכולהלקזזו מהתמורה החודשית הכוללת או מכל סכום אחר שעל  

  ומכל ערבות שניתנה בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.

לשלם לספק, כל סכום ו  לקזז מהסכומים שיהיה עלי  יהא רשאי  אשכולהוסכם כי  מ .11.4

  מהספק על פי ההסכם זה ו/או בגין ההסכם.ו שיהיה עשוי להגיע ל

  רישיונות והיתרים .12

הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהיא, לצורך ביצוע  .12.1

  העבודות על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.

תר עפ"י דין, חייב הספק להעסיק עבודה שלביצועה יש צורך רישום, רישיון או היב .12.2

  על רישיון כאמור.בהינו רק מי שרשום ש
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  אי קיום יחסי עובד מעביד .13

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק, מורשיו ועובדיו הינם לגבי  .13.1

לבינם יחסי עובד  אשכולהבגדר של קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין  אשכולה

מורשיו ועובדיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים   ומעביד, ואין הספק,  

  עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידיו.

מוסכם בזה מפורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות  .13.2

שא בכל תשלום או ילא  אשכולההמגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו. 

  הטבה.

בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם  אשכולהחויב י .13.3

חויב כאמור לרבות יסכום בו  בכל אשכולהכרגיל לעובד ממעבידו, יפצה הספק את 

  הוצאת משפט ושכר טרחת עו"ד.

 איסור העברת זכויות וחובות  .14

על  הספק מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להסב ו/או להימחות את זכויותיו וחובותיו,

אלא  פי הסכם זה, כולן או חלקן, ולא לשעבדן כולן או חלקן, בין תמורה ובין שלא בתמורה,

   .אשכולה  מנכ"ל, חתומה על ידי  אשכולההסכמה מראש, מפורשת ובכתב מאת  אם כן קיבל  

 פיצויים  .15

אי ביצוע של ן מראש, לכל מקרה, בגי םמוסכמי םפיצויי אשכולל םפק ישלהס .15.1

ביצוע לקוי של עבודה  ןונספחיו או בגי םלדרישות ההסכ םהתאבנדרשת  עבודה

 : ןכמפורט להל

   

  םסכו

  בש"ח 

 

 הנושא /  הליקוי  

 ליחידה לכל מקרה םפיצוי מוסכ

מס' 

 סידורי 

₪ לכל יום  500

 איחור

 1 אי ביצוע אחת או חלק מהעבודות עפ"י הלו"ז הנקבע 

₪ ליום של  450

 אי זמינות 

 2 אי זמינות הספק לאשכול

₪ לכל  1000

 מקרה

 3 אי ביצוע הוראות המנהל

   

זה, את  םהמגיע לספק לפי הסכ אכל שהו םלקזז ולנכות מסכו יהא רשאי אשכולה .15.2

שלדעת המנהל מגיע מהספק  םמראש ו/או כל סכו םהמוסכמי םהפיצויי םסכו
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, זאת מבלי לפגוע בכל סעד או ןאו עפ"י די םו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכ אשכולל

 .  ןאו על פי די םעל פי ההסכ אשכולה זכאיו תרופה ל

 .  ןע"פ כל די אשכולהזכאי ו באמור לעיל, כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ל ןיא .15.3

 מצב חירום .16

 , במתכונת שתיקבע ע"י האשכול.התחייבותובעת מצב חירום יידרש המציע לקיים את 

 סילוק יד הספק  -הפרת ההסכם  .17

 7, לאחר מתן הודעה בכתב של רשאי אשכולה האיבכל אחד מהמקרים דלהלן  .17.1

מיום שיגור שעות  48ימים, וללא שתוקנו הליקויים ו/או נפתרו הבעיות בתוך 

ההודעה באמצעות פקסימיליה למשרדו של הספק ולאחר תום המועד שניתן לספק 

  ה, לסלק את ידו של הספק ולהשלים או לבצע את העבודות.עבהוד

  ואלה המקרים:

המנהל, שרות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם ו/או כלי הספק נותן, לדעת  (1)

מים את דרישות המכרז וההסכם ו/או לרבות ומבלי לפגוע אהאצירה אינם תו

בכלליות האמור לעיל, הספק איננו מבצע את העבודות במהלך כל שעות 

  העבודה.

כם באופן משביע רצון, לדעת הספק אינו מבצע את העבודות כנדרש בהס (2)

  .המנהל

ק פושט את הרגל או כשניתן נגדו או נגד יחידיו, אם הספק הוא שותפות, כשספ (3)

  צו קבלת נכסים או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בהליכי פירוק.

מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם בכל  (4)

  וגורם אחר הממונה על נכסי הספק.

כולו או מקצתו, לאחר או  ,כשהספק מסב, מעביר או משעבד את ההסכם (5)

  בכתב. אשכולהמעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת 

  פק מסתלק מביצוע ההסכם.כשהס (6)

כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען  (7)

שעות להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע   24ואינו מציית תוך  

  העבודות.

מנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם כשיש ביד ה (8)

  .אשכולהו/או מרמה את 

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק,  (9)

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר 

  להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
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לעיל, אין בהם משום ביטול ההסכם על (  2)-( ו1)  21.1  הספק לפי ס"ק  סילוק ידו של  .17.2

, והספק יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם פרט אשכולהידי 

כלפי הספק   יהא האשכול חייבלא  מנע אותו מלמלא. מאידך  ילהתחייבות שהמנהל  

בכל הא חייב ילא  אשכולהלהלן.  21.5-ו 21.4אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק 

  תשלום נוסף או בפיצויים.

ודיע לספק בכתב מהו יו אשכולקבע הי 21.1 במועד סילוק ידו של הספק לפי ס"ק .17.3

למועד האמור זכאי הספק בביצוע העבודות עד  ואומדן התמורה אשר לדעת

. הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע אשכולהבהודעת 

  .אשכולה

לספק יהא האשכול חייב לא  אשכולהמשעת סילוק ידו של הספק כאמור על ידי  .17.4

הוצאות  אשכולהתבררו ויאושרו בכתב על ידי סכום כלשהו בקשר להסכם עד שי

על ידי כל דחייה בהשלמתה   אשכוללבודה ובדיקתה וכן דמי נזק שנגרמו  השלמת הע

על ידי הספק וכן פיצויים אחרים  אשכוללונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו 

כלשהם שהספק חייב בתשלומם. רק אז יהא הספק זכאי לקבל את ההפרש שבין 

לבין סכום לעיל    21.3  אומדן התמורה שהספק זכאי לה על פי החישוב האמור בס"ק

  .אשכולהפיצויים כפי שאושרו על ידי ההוצאות, הנזקים וה

ידי -היה סכום השלמת ביצוע העבודות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על .17.5

, עולה על אומדן התמורה המגיעה לספק כאמור, יהא 21.3, כאמור בס"ק אשכולה

לגבותו מכל יהא זכאי  אשכולה, ואשכוללהספק חייב בתשלום ההפרש שביניהם 

הוראות סעיף זה ת. אחר דרך כלב מהספק לגבותו וכן לספק וממנ סכום שמגיע

  לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. אשכולהבאות להוסיף על זכויות 

 ביטול ההסכם  .18

הזכות לבטל את  אשכוללנוסף ומבלי לגרוע מהסעיפים הנקובים לעיל, שמורה ב .18.1

 . לעיל 21ף ההסכם אם ארע אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעי

שלח הודעה על ת, לעיל 22.1 על ביטול ההסכם לפי ס"ק אשכולה חליטיבמידה ש  .18.2

ימים מיום   15. הביטול כאמור ייכנס לתוקפו תוך  ו/או בפקס  כך לספק בדואר רשום

  ההודעה כאמור. תקבלשת

בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל, לא יהא הספק זכאי לתשלום   .18.3

 אשכולהכלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם ו

צעו, עד ושבו אשכולהידי -שאושרו עלשסיפק  השירותיםשלם לספק תמורת י

, עקב או כתוצאה מהביטול אשכולהתאריך ביטול ההסכם בניכוי כל הוצאות 

  ובכפוף להוראות הסכם זה, לרבות זכות הקיזוז.
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המציע הכשיר להתקשר עם  רשאי אשכולההא ילעיל,  22.1 בנוסף לאמור בס"ק .18.4

ומבלי לפגוע בזכויותיו נשוא ההסכם,    לביצוע העבודותהשני או אחר שייקבע על ידו  

  המפורטות לעיל. 

, אשכוללעם ספק אחר כאמור, יישא הספק בהוצאות שנגרמו  אשכולה התקשר  .18.5

. אשכולהידי -ימים מיום שיידרש לכך על 10וישלמו תוך  15בתוספת קבועה של %

  .אשכולה מנכ"לידי -יקבע באופן סופי ומוחלט עליסכום ההוצאות 

לעכב כל תשלום המגיע  רשאי אשכולהא היבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .18.6

ידי הספק להבטחת ביצוע ההסכם על -לספק וכן לחלט את הערבות שניתנה על

, לרבות התוספת וחשבון הפיצוי המוסכם הקבוע לעיל ו/או על חשבון הוצאותי

פי -פי דין או על על ואמור לעיל ומבלי לגרוע בכל זכות אחרת הנתונה לכ הקבועה

  ההסכם.

 שונות  .19

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו,  .19.1

פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם -בכתב או בעל

מצוינים במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין 

  וסוג.

יתור וויתור, הנחה, ארכה, מחדל או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כוכל  .19.2

 אשכולה פי כל דין, אלא אם כן ויתר-או עלפי הסכם זה ו/-על ועל זכויותי אשכולה

 במפורש ובכתב.  ועל זכויותי

הספק מצהיר ומאשר כי קיבל את כל ההחלטות וכן, לפי עניין, ביצע את כל הפעולות  .19.3

פי דין, לשם ההתקשרות בהסכם זה, וכי -פעולות הדרושות עלהדרושות, לרבות ה

 הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין. 

כל שינוי במעמדו המשפטי של האשכול, אין בו כדי להשפיע על תנאי  שיהיהככל  .19.4

  חוזה זה. 

עפ"י הסכם זה יהיו  אשכולבין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים ל .19.5

 .באשכול לרשויות מקומיות החברות תונים גםנ

 

 כתובות והודעות   .20

  כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. .20.1

פי הכתובות דלעיל יחשב -ידי הצדדים על-ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח עלכ .20.2

שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום  72כאילו נמסר לתעודתו תוך 
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מועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה ב –אם נמסרה ביד 

 בפקסימיליה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _____________________________                      _ _______________________ 

 הספק                                                         אשכולה      

_  __אני הח"מ, עו"ד של _______________ החתומה לעיל, מאשר כי ביום ____________

הספק הופיעו בפני ה"ה ________________________ המשמשים כמנהלי 

 כל ההחלטותספק ב_______________ , וחתמו בפני על הסכם זה וכן, הנני מאשר כי נתקבלו 

 והאישורים הדרושים על פי דין לחתימתו של הסכם זה, וכי חתימתם של ה"ה המפורטים דלעיל

 . ספקמחייבת את ה

  ___________________ עו"ד ________
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 ערבות ביצוע הסכם  - להסכם 1ג'נספח 

   

 לכבוד  

 רשויות נגב מערבי  אשכול 

  

 ........................... 'ערבות מסהנדון: 

  

שקלים אלף  חמש עשרה)במילים:  ₪  15,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 1-______)החודש המדד בסיס מתאריך _________( אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן  חדשים  

דרשו מאת: _______________________________ )להלן: "החייב"( להתקשרות( אשר י

  . 4/2020מכרז פומבי מס' בקשר עם חוזה 

נו במכתב יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלי 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא בפקס ו/או מייל

 שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

  

  ._____________ _____ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתאריך

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

  

 דרישה על ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו: 

 

 

 

  

  

 כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך

 

                                     

   ___________________    'מס' הפקס   ;   ____________________ מס' הטלפון  
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 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים  - להסכם 2ספח ג'נ

הספק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין תנאי  .1

ח אדם אחר במהלך ביצוע ושלומם של העובדים ושל כהבטיחות והגהות, לשם שמירה על 

  העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח של העבודה  .2

, תקנות הבטיחות בעבודה 1970-תש"ל (נוסח חדש), פקודות הבטיחות בעבודה 1954-התשי"ד

, תקנות הבטיחות 1997-התשנ"ז (ציוד מגן אישי), תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו 1988-התשמ"ח (עזרה ראשונה במקומות עבודה)בעבודה 

יעה לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תב

, עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ווכל מי שמטעמ אשכולהשתוגש נגדו ו/או כנגד 

  ומהוראות אלה.

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הספק, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  .3

  הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

ים מטעמו, בקפדנות את כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק, עובדיו וכל הבא .4

ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י כל רשות מוסמכת לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד 

הספק יבצע את העבודות תוך מילוי  .אשכולההתחבורה, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה, ו

מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים 

  שראלים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.י

הספק מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים בלבד  .5

כן הספק -שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו

את נוהלי הבטיחות ורק בכפוף לכך,  יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים

  שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.

הספק לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם 

פי הדין ובהתאם -מקצועיים וזאת מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הספק ומאחריותו על

ב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי לאשר או לסר  רשאי  אשכולהלהסכם.  

 המוחלט.  ושיקול דעת

הספק מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות  .6

הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות 

כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים וכי כל כלי 

ו בדיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא תקין והוא או מכשיר הנדרש עבור

מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו הנם עובדים מיומנים ומקצועיים אשר עברו 

  הסמכה כחוק.
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, הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש .7

ג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא בהתאם להוראות הדין והנוהג, אשר נהו

ויוודא כי   (לרבות נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, אוזניות, כובעי מגן וכד')ההסכם,  

  ידי העובדים בציוד זה.-נעשה שימוש על

הספק מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות  .8

 ים אחרים לנפש ולרכוש. כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים,ונזק

כן, ידאג הספק להצבת ציוד כיבוי אש -הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו

  מתאים במקום העבודה.

 הצהרת הספק  

אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים, הבנתי אותם 

 ואני מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם. 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את 

 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

טיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות אני מצהיר שכל האחריות לב

 לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי. 

 . מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד ג' אשכולההנני משחרר את 

 כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. 

על מנת  לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה הסדרתי את כל הביטוחים הנחוצים  אני מצהיר כי

 . למנוע הפסד או אבדן לי , לאיגוד ולצד שלישי

  

  

  

  

  

  

 שם הספק  ______________________  

  

  

  

 חותמת וחתימת הספק__________________
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 3ג/נספח 

 בנקאית אוטונומיתערבות 

  

     שם הבנק / חברת הביטוח 

       מס' הטלפון 

       מס' הפקס 

  

 

 לכבוד 

 אשכול רשויות נגב מערבי

  

 ........................... 'ערבות מסהנדון: 

 

)במילים: ________ ש"ח( של ________ ₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

 1-אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן מדד בסיס מתאריך _______________)החודש ה

להתקשרות( אשר תדרשו מאת: _______________________________ )להלן: "החייב"( 

באשכול  עבור מערך הפסולתלמתן שירותי יח"צ ופרסום  4/2020בקשר עם מכרז פומבי מס' 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך מערבי,  רשויות נגב

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון בפקס ו/או במיילשנשלחה אלינו במכתב 

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את 

 סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

  

  ._____________ _____ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתאריך

  

  ניתנת להעברה.ערבות זו אינה 

   

 דרישה על ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו: 

  

  

 כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח  מס' הבנק ומס' הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

     

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך

 


