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למתן שירותי יחסי ציבור  ( מזמינה בזה הצעות  "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן:  
₪ שלא יוחזרו בכל    300של    תשלוםלרכוש תמורת  כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן  למועצה  

או באתר המועצה בכתובת    27/06/2021  במשרדי המועצה בשעות העבודה החל מיום  מקרה,

www.bns.org.il "מכרזים". -תחת הכותרת "חוק ומינהל" 

לבין   המועצה  בין  ההתקשרות  תנאי  ויתר  תשלומה,  ותנאי  התמורה  העבודות,  ביצוע  אופן 
 החברה שתזכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. 

פי   על  תעשה  הזוכה  בבחירת  המפורטים  איןהפרמטרים  מקרה,  בכל  אולם  המכרז,    מסמכי 
 המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 אין בפרסום המכרז משום התחייבות להזמין את העבודות נשוא המכרז. 

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה  
( ליום  א  ל ידנית  ועד  יאוחר  לא  המועצה,  בתיבת    12:00בשעה     11/07/2021בדואר( במשרדי 

 המכרזים במועצה. 

וינקוט באמצעים אחרים   בדיקה  הטעון  כל  יבדוק את  מסמכי המכרז,  כל  יקרא את  המציע 
 הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות. 

בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, בכל מקרה של סטייה או אי התאמה  
 . יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז

 

 ברכה,ב

 ניר זמיר 

 שמעון   ראש המועצה האזורית בני

 

 

 

 

 

http://www.bns.org.il/
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 הודעה ותנאי המכרז 

 כללי:  .1

)להלן .1.1 שמעון  בני  האזורית  הצעות  "המועצה"(    -המועצה  לקבל  רצונה  על  מכריזה 
, על פי הדרישות והתנאים המפורטים  למועצה ומוסדותיהלקבלת שירותי יחסי ציבור  

חודשים    12בנות    נוספותתקופות    לחמש, וכן  םחודשי  6לתקופה של    במסמכי המכרז
 כל אחת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 חצי שנת ההתקשרות הראשונה, תיחשב כתקופת ניסיון. .1.2

 . ה ההתקשרותתנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוז  .1.3

 . בנספח א' למכרז המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם בהתאם לדרישות המפורטות  .2

שיעור ההנחה לא יעלה על   .המציע נדרש ליתן הנחה מהמחיר המקסימלי אשר נקבע במכרז זה .3
30%.   

 

 הנחיות: .4

על גבי נספח ג' למכרז את אחוז ההנחה המוצע על ידו ממחיר    בדיועל המציע לרשום  .4.1
 לעיל.   3המקסימום המצוין בסעיף  

  אינם למרות האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע   .4.2
כנגד   בפועל,  תשלום  כל  ביצוע  ביום  לשיעורו  בהתאם  ישולם  אשר  מע"מ  כוללים 

 . כדיןחשבונית מס שתוצא ע"י המציע למועצה 

והחוזה, ולהחזיר למועצה    עורךעמוד( על כתב הצעת ה   כלעל המציע לחתום )בתחתית   .4.3
כל המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפות ההצעה. על החתימה להיות תקפה  

 . ומחייבת על פי כל דין

פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב   .4.4
 . במסמכים

כתוב .4.5 רשומה  תהיה  גביה  שעל  וחתומה  סגורה  במעטפה  למועצה  תוגש  הצעה  ת  כל 
 ".  10/מ/ 2021 המועצה בצרוף המילים "מכרז מס'

שמכיל  עבודות קודמות    תיקעל המציע לצרף להצעתו  ,  וניקוד המציע  לשם התרשמות .4.6
הפחות   יח"צ.    5לכל  מכתבות  אלה  ההתרשמות  הניקוד  עבודות  במסגרת  תשוקלל 

 הניתן להתרשמות מן המציע. 

 ערבויות:  .5

להצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת המועצה בנוסח המצורף   .5.1
ה   המועצה,  לחוזהכנספח  לפקודת  ערוך  בנקאי,  שיק  לחילופין  של    או    3,000בסך 

  עד ליום לפחות  על הערבות הבנקאית להיות בתוקף   .(ש"ח שלושת אלפיםבמילים: )
למציע אם הצעתו תדחה    ווחזרהבנקאי יאו השיק  בנקאית  הערבות  ה  .11/10/2021

 . ותחולט ו/או תיפרע ע"י המועצה אם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו

אוטונומית, בלתי   .5.2 על המציע למסור למועצה ערבות בנקאית  ויזכה במכרז,  במידה 
לשם הבטחת ביצוע  בנוסח המצ"ב כנספח ו לחוזה,  מותנית, ערוכה לטובת המועצה,  



 

 המועצה האזורית בני שמעון 

 למתן שירותי יחסי ציבור 10מ//2021מכרז פומבי מס'  

 

 30מתוך   3עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  

 

השנתי  ההתקשרות מגובה   10%ייבויותיו לפי מכרז וחוזה אלו, בסכום של  כלל התח
 ערבות הביצוע(.  - )להלן

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .6

שנתיים מתוך    של לפחותיחסי הציבור  הוא בעל ניסיון מוכח מתחום    בעצמו  המציע .6.1
( האחרונות  השנים  ב(2018-2020שלוש  הפחות.   5-,  )לכל  ציבוריים  ככל    מוסדות 

והמציע הינו תאגיד, עליו להגיש מסמכים המוכיחים את הדרישה האמורה עבור עובד  
 מסוים המוצע מטעמו לספק השירותים למועצה. 

ניסיון רשימת  להצעתו  לצרף  המציע  הכשרות  על  קשר,  ,  אנשי  לרבות  והמלצות, 
 . בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח ב' למכרז

 . לעיל 5.6 צורפו עבודות קודמות כאמור בסעיףלהצעה  .6.2

לפקודת   .6.3 המציע  של  מותנית,  בלתי  אוטונומית,  בנקאית,  ערבות  צורפה  להצעה 
, או לחילופין, שיק בנקאי בסכום האמור בסעיף  לעיל  6.1בסעיף  המועצה, כמופרט  

 הנ"ל. 

 המציע צירף את יתר מסמכי המכרז חתומים על ידו כנדרש. .6.4

 אופן הערכת ההצעות לצורך קביעת הזוכה במכרז:  .7

 :לצורך הערכת ההצעות, המועצה יסתייע בקריטריונים הבאים .7.1

משקל /   קריטריון מס'
 ניקוד 

שיקול דעת והתרשמות, כפי שיקבע על ידי הצוות המקצועי   1
 : מטעם המועצה

 נק'( 10. ) ההמלצות שיסופקו על ידי המציע בחינת 1.1

על ידי  שבוצעו  עבודותה ו הכשרתו המקצועיתבחינת  1.2
 .במסגרת הגשת הצעתוונמסרו להתרשמות הועדה המציע  

 נק'( 15)

 נק'(  35) וני/זוםפראיון טל 1.3 

  60עד 
 נקודות 

  40עד  בעל ההנחה הגבוהה ביותר ממחיר המקסימום  2
 נקודות 

ההצעה בעלת ההנחה הגבוהה * ההצעה/  40 אופן החישוב: 
 ביותר 

 

שיקול הדעת בקביעת הניקוד שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה   .7.2
 מסור באופן בלעדי לועדת המכרזים מטעם המועצה. -כאמור
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ועדת המכרזים תמליץ לבחור בהצעה שתזכה במירב הנקודות על פי הקריטריונים   .7.3
 .שפורטו לעיל

 

 : להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן .8

 . תעודת רישום של התאגיד המציע  -והמציע הינו תאגידבמידה  .8.1

והמציע הינו תאגיד .8.2 רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי    - במידה  עו"ד או  אישור 
 . החתימה מטעם התאגיד

 . לצרכי מע"מפטור  / אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה .8.3

חוק   .8.4 פי  על  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  המציע  של  תקף  גופים  אישור  עם  עסקאות 
 .ציבוריים

 .אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור .8.5

 יתר מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע.  .8.6

 

תוך   .9 וזאת  החוזה  על  יחתום  תתקבל  הצעתו  אשר  הודעת    7המציע  מקבלת  ימים  )שבעה( 
 . המועצה בהודעתההמועצה כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי 

חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה. כל האמור לעיל על תוקף  .10
חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה המועצה  
אשר  אחר  למציע  השירות  ו/או  הטובין  אספקת  ו/או  העבודות  ביצוע  את  למסור  רשאית 

 . לה כנוחה ביותר או מתאימההצעתו נראית  

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל   .11
זכות   נתקבלה,  שהצעתו  המציע  לרבות  במכרז,  מהמציעים  למי  תהא  לא  כאמור,  המכרז 
הוצאות,  השבת  בגין  לרבות  מטעמה,  מי  ו/או  המועצה  כלפי  טענה  ו/או  דרישה  לתביעה, 

 . יוצ"בפיצויים וכ 

ליום   .12 עד  העבודה  בשעות  המועצה  במשרדי  ידנית  במסירה  ההצעה  את  להגיש  המציע  על 
 .הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל. 12:00שעה   11/07/2021

 . במידה ויחולו, יחולו על המציע דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, .13

 בברכה, 

 ניר זמיר 

 ראש המועצה האזורית בני שמעון
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 מפרט   -נספח א'

 מפרט ההתקשרות 

 )הוראות נספח זה באות בנוסף ליתר הוראות החוזה ואין בו כדי לגרוע מהן(. 

 מהות השירותים: .1

 העבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה: .1.1

 הגברת חשיפה חיובית למועצה בתקשורת, במגוון סוגי המדיות.  .1.2

 ומאבקים ציבוריים בתקשורת. ניהול משברים   .1.3

 ייזום אייטמים בתקשורת הארצית והעולמית.  .1.4

 גיבוי ותמיכה באירועי ביטחון בהתאם לצורך.  .1.5

 ייעוץ בנושאי דברור מקומיים בהתאם לצורך לראש המועצה, למנכ"ל ולדוברת.  .1.6

 על חבילת השירותים לכלול  .2

 ייעוץ ותכנון אסטרטגיה תקשורתית.  .1

 אייטמים בתקשורת הארצית בתחומים המוניציפליים והפוליטיים. ייזום וקידום  .2

 ייזום וקידום אייטמים בתקשורת הארצית והעולמית בתחומים הכלכליים.  .3

 ייזום וניהול סיורי עיתונאים ופגישות עם עיתונאים מובילים.  .4

 זמינות גבוהה מאוד.  .5

 עקרונות ודגשים .3

 

 את העבודה תתכלל דוברת המועצה.  .1

 המציע ידרש לבניית תוכנית עבודה שנתית.  .2

 תיעשה פעולה משולבת בכל תחומי המדיה הרלוונטיות.   .3

 המציע יידרש לעבודה עם גורמי מקצוע לצורך איתור מידע ו"סיפורים תקשורתיים". .4

 המציע יידרש להיכנס לקבוצות הווצאפ האזוריות לריצ' אאוט וקידום אייטמים.  .5
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 טים שיעבדו איתנו  קו"ח של הרפרנ 6

, חשיפה  עיתונות( )מדיה, תוצאות העבודה צריכות להיות מדידות, על פי מספר פרסומים .7
 ויבחנו מידי רבעון ע"פ איכות וכמות., ברשתות ועוד

 אחת לחודש תתקיים פגישת עבודה פרונטלית עם דוברת המועצה.  .7
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 פרטי המציע, כוח אדם והמלצות  -נספח ב'

 המציע:פרטי 

 

 : שם המציע/ה

 

 

 מספר מזהה תאריך רישום  סוג האישיות המשפטית של המציע )חברה/שותפות/עוסק אחר( 

 

 

  

 פקסימיליה  טלפון  כתובת משרד )רשום(  

 

 

  

 כתובת דואר אלקטרוני 

 

' וכו  קורסים,  תארים  לרבות  הרלוונטיים  ההכשרה  פרטי  כל   את  לפרט)יש    המציע  של  מקצועית  הכשרה
להספקת  הרלוונטי  בתחום התאגיד  מטעם  המוצע  העובד  עבור  פרטים  לצרף  יש  בתאגיד  ומדובר  ככל   ,

 השירותים(: 
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 ניסיון והמלצות:

שירותי   .4 ממנו  קיבלו  או  המקבלים  הלקוחות  פרטי  את  לפרט  יש  שלהלן  ציבורבטבלה    יחסי 
ככל ומדובר בתאגיד יש למסור פרטים בהתאם לעובד המוצע לספק    .2018-2020בשנים    עיתונים

 שירותים למועצה.

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל אחד מהלקוחות בטבלה נפרדת. ניתן להוסיף    .5
 במידת הצורך כל מידע רלוונטי נוסף, בנפרד. 

פרטים נוספים אודות  המועצה תהא רשאית )אך אינה חייבת( לפנות ללקוחות על מנת לקבל   .6
 המציע, המלצות והבהרות. 

  שם הלקוח 

תקופה בה בוצע השירות )בחלוקה  
 לשנים( 

2018 2019 2020 

  פירוט השירותים שניתנו 

 

 

 

 

  

 מתאריך ________ עד תאריך ___________ תקופת מתן השירות ללקוח: 

 

 _________________________________ : שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו

 

 : טל': ____________, פקס': _________________ מס' טלפון+פקס' של איש הקשר
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 הצעהכתב ה  - נספח ג'

אני, __________, הח"מ, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  
 לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

אני משמש בתפקיד_________________ אצל המציע ומוסמך למסור תצהיר זה ולהתחייב   .1
 בשם המציע. 

 

קראנו בעיון רב את המכרז, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו, קבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק  .2
ע לכל תנאי המכרז על נספחיו,  ואנו מתחייבים לכך כי הגשת ההצעה מהווה הסכמה מצד המצי

 .ורף בפועל ובין אם על דרך ההפניהבין אם המסמך צ
 

 המציע עומד בכל הדרישות ותנאי הסף הקבועים במכרז.   .3

 

במכרז    ההנחה .4 שנקבע  מהמחיר המקסימלי  ידי  על  השירותים תהיההמוצעת  %    לביצוע   __
שהמחיר    ,כך,  )ללא מע"מ(  ש"ח   5,800  של  חודשי    סכוםבבמכרז זה    מהמחיר המקסימלי שנקבע

 .  לחודשכולל מע"מ(   לא_________ ₪ ) יהיההכולל  
 

הצעת המציע הינה הצעתו היחידה במכרז שבנדון והמציע ו/או בעלי עניין במציע ו/או נושאי   .5
משרה במציע ו/או כל גוף או תאגיד אחר שהמציע ו/או בעלי עניין במציע, הינם בעלי עניין בו,  

 ולא היו מעורבים במישרין ו/או בעקיפין בהצעה אחרת כלשהי במכרז זה. לא הגישו 
 

אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כי יש ברשותנו הניסיון, הידע, הכושר, המומחיות, כוח אדם   .6
מיומן ומקצועי וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויותינו במכרז זה בשלמות, ברמה  

 עפ"י התחייבויותינו במכרז.מקצועית גבוהה בהתאם לדרישות ו 

התנאים   .7 יהוו  הצעתו,  קבלת  על  בכתב  המועצה  הודעת  קבלת  עם  כי  המציע  על  מוסכם 
 המפורטים בהצעה, על כל נספחיה הסכם מחייב בינו לבין המועצה. 

אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים, לבוא למשרדי המועצה ולחתום על העתקים נוספים כפי   .8
המהווים את החוזה ולהפקיד בידיכם ערבות לקיום כל תנאי החוזה  שתדרשו, על כל המסמכים  

 בשיעור הנקוב בתנאי החוזה, והכל בהתאם לקבוע במכרז.
 

אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כי אנו משלמים ונשלם לעובדינו שכר שעתי שלא יפחת משכר   .9
 המינימום הקבוע בחוק. 

 

שבש .10 אחר  אדם  בני  חבר  או  בו  השליטה  בעל  וגם  )שליטה  המציע  בו  השליטה  בעל    – ליטת 
(, אינו נמצא תחת פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או  1968–כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או הליך אחר דומה וכן הליך כזה לא ננקט כנגד המציע  
 בשנה האחרונה. 
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פקיעתה בתאריך המ .11 מועד  לפני  לביטול  ניתנת  אינה  זו  בתום  הצעה  מבין השניים:    90וקדם 
 )תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות או ביום החזרת הערבות המצ"ב ע"י המזמין. 

 

 התקבלה החלטה כדין במוסדות השונים של המציע להגשת ההצעה.  .12

 

 המנהלים ובעלי זכויות חתימה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:   -עבור תאגיד .13

 דוגמת חתימה  תפקיד  ת.ז. שם

    

    

 

 הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד )יש למחוק את המיותר(. 

 

 קיימת/לא קיימת דרישה נוספת לחתימה )כמו תוספת חותמת( דוגמת חתימה מלאה: 

 

__ _______________________________ 

מסמכי המכרז, לרבות נוסח חוזה ההתקשרות נחתמו כדין ע"י מורשי החתימה של המציע והם   .14
 מחייבים את המציע לכל דבר ועניין.

בכל  סוד מסחרי, וכי המועצה תהא רשאית לעשות  ידוע לי ואני מסכים שאין בהצעתי זו משום .15
, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם אבחר לבצע  המסמכים שהוגשו על ידי כל שימוש

 את העבודות נשוא המכרז ובין אם לאו, מבלי שתהיה לי כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 תימה __________ תאריך ______________ חתימת מורשי הח

 

 אישור מורשי חתימה 
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בסעיף   האמורים  המנהלים  כי  מאשר/ת  עו"ד/רו"ח,   ,______________ הח"מ,  לעיל,    13אני 
 והחתומים על גבי תצהיר זה, הינם מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע. 

 

 אישור

 

כי   עו"ד, מאשר/ת  בפני במשרדי  אני הח"מ, ________________,  ביום ___________ הופיע 
שברחוב ___________ ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  
ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  

 בפני על התצהיר דלעיל. ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 

 ________________________  ________________________ 

 חתימה  חותמת 
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 החוזה   -נספח ד'

 חוזה

 

 שנערך ונחתם במועצה האזורית בני שמעון ביום _______ 

 בין 

 המועצה האזורית בני שמעון

 8532400צומת בית קמה, ד.נ הנגב  

 המועצה(  -להלן) 

 - מצד אחד -      

 

 לבין 

 _________________ 

 _________________ 

 (הספק - )להלן

 - מצד שני-      

 

)להלן:   הואיל: שמעון  בני  האזורית  לשירותי  "המועצה"והמועצה  זקוקה  ציבור  (  יחסי 
 (; "העבודות")להלן: כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו  ומוסדותיהלמועצה  

מכרז   והואיל: פרסמה  )להלן:    לביצוע     10מ/2021מס'    פומביוהמועצה  העבודות 
 (;"המכרז"

 זכתה במכרז;  הספקוהצעת   והואיל:
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 דין המבוא והנספחים  .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  1.1

מהוראות חוזה זה לבין הוראה שבאחד מנספחיו, תגבר בכל מקרה של סתירה בין הוראה   1.2
 ההוראה שבנספח, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 

 : מטרת ההתקשרות ותקופתה .2

 את העבודות בהתאם לאמור במכרז ובנספחים.  ספקבמסגרת התקשרות זו יבצע ה 2.1

מסמכי    ספקה 2.2 פי  ועל  בחוזה  למפורט  בהתאם  השירותים  את  למועצה  לספק  מתחייב 
ימים ממועד חתימת חוזה זה, אלא אם הודיעה המועצה   7מכרז, וזאת החל מתוך  ותנאי ה

 לספק על מועד מסירה מאוחר יותר. 

(, אלא אם הניסיוןתקופת    -חודשים )להלן  6___ ותוקפו  _תחילת החוזה הינה מיום __ 2.3
 בוטל/ הופסק על ידי המועצה קודם לכן. 

- המועצה בתקופת ההתקשרות תוארך באופן אוטומטי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של   2.4
אלא אם הודיעה  ,  ("תקופות ההארכה")להלן:    חודשים כ"א  12תקופות נוספות בנות    4

ההתקשרות הפסקת  על  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  החוזה  .  המועצה,  הוראות  כלל 
 בשינויים המתחייבים.יחולו גם במשך תקופות ההארכה, 

  הארכה תקופת החוזה ותקופות המתחייב לספק את העבודות למועצה לאורך כל    ספקה 2.5
 )ככל שתהיינה(.  

 ספקהצהרות ה .3

 מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן:  ספקה

 ה זה. כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוז  3.1

 כי הוא בעל ותק, ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות.  3.2

המועצה מסרו לו את כל הפרטים הנדרשים בקשר עם התחייבויותיו  עובדי  כי המועצה ו/או   3.3
על פי המכרז והחוזה ולאחר שבדק את כל הפרטים הנדרשים, הוא מסכים להתקשר עם  

הה מלוא  את  לקיים  מסוגל  הוא  כי  שמצא  לאחר  בחוזה  וכי  המועצה  לפיו,  תחייבויות 
 התמורה הקבועה למילוי התחייבויותיו הולמת ונאותה. 
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 ספק התחייבויות ה .4

 מתחייב בזאת, כדלקמן: ספקה

למלא באופן דווקני אחר התחייבויותיו במכרז, לרבות אלו הכללות בנספחי המכרז ובפרט   4.1
 בנספח א'.

שאינם מקוריים ובהם יש   , לרבותלדאוג לקבלת אישור מכל גורם שהוא לשימוש בחומרים 4.2
  לשאת בעלות השימוש בחומרים אלה.   ספקזכויות יוצרים לצד שלישי. בכלל זה, מתחייב ה

התחייבות זו, הוא    ספקככל ויפר הכן מתחייב הספק לעמוד בדרישות חוק הגנת הפרטיות.  
מתחייב לשפות את המועצה בכל תשלום שתידרש לשאת בו כתוצאה מהפרה זו, בתוספת  

 קורה.  ת 10%

 . האחראי מטעם המועצהלפעול בהתאם להנחיות  4.3

 לדווח  למועצה על כל תקלה/פגם בביצוע העבודות, מיד עם גילויים וכן על ביצוע תיקונם.  4.4

 האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי בחוזה.  4.5

 איסור העברת החוזה   .5

ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו    אינו רשאי להסב ו/או להמחות  ספקה
בהתאם לחוזה, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הדבר אושר בכתב ובמפורש על ידי  

 המועצה. 

 קבלן עצמאי / העסקת עובדים ספקה .6

 מצהיר ו/או מחייב, כדלקמן:  ספקה

  ספק ליצור בין הכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את העבודות וכי אין בחוזה כדי   6.1
לבין המועצה  או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד, וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי  

 ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם. ספקה

אינו מורשה או זכאי    ספק כי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי ה 6.2
 י צד ג'. להתחייב או לחייב את המועצה כלפ

, לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים  ספקכי כל התשלומים לעובדי ה  6.3
למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה, תשלומי חובה או תשלומים אחרים, וכן כל  

בלבד וישולמו על ידו    ספקיתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם החוזה יחולו על ה
 והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה.   -םבמלואם ובמועד
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כי הוא מקיים וימשיך לקיים במשך כל תקופת החוזה )והאופציות, אם ובמידה שימומשו(  6.4
 אחר הוראות כל דין לרבות הדינים שמטרתם להגן על זכויות העובדים. 

סקת עובדים כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א, כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק הע 6.5
 על ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. 

מטעמה,  6.6 מי  כנגד  או  המועצה  כנגד  שתוגש  תובענה  כל  בגין  המועצה  את  ישפה  הוא  כי 
ה  בין  ומעביד  עובד  יחסי  בקיום  בחוק    ספקשעילתה  שעילתה  תובענה  בגין  או  למועצה, 

התקשרות  העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א, או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מ
 בקשר עם החוזה.  ספקבין צד ג' לבין ה

להפסיק את עבודת מי מעובדיו ביחס לעבודות הנדרשות    ספקכי המועצה רשאית לדרוש מה 6.7
בחוזה זה, אם לדעתו, אותו עובד אינו מתאים לביצוע העבודות. משדרשה זאת המועצה, 

הנחת דעתה של להפסיק בהקדם את עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר, ל   ספקחייב ה
 המועצה.  

ובין    ספק כי האמור בפרק זה לחוזה יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי ה 6.8
ו/או על ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג'    ספקאם תעלה על ידי עובד של ה 
 כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לספק. ספקאחר ובהקשר זה יראו את ה 

 הגבלת הוצאות  .7

אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם המועצה או עבורה, בקשר לביצוע    ספקה 7.1
 המועצה לכך, מראש ובכתב.  יתהעבודות, אלא אם קיבל את הסכמת גזבר 

ה 7.2 לבדו  ספק התחייב  הוא  יהיה  כאמור,  אישור  קבלת  ללא  המועצה,  לכל   בשם  אחראי 
 הוצאה, תשלום או חיוב בגין כך.

 וביטוח  אחריות .8

לבדו אחראי לטיב העבודות המבוצעות על ידו ולכל הנובע מכך. אישור המועצה   ספק ה  8.1
 מאחריותו המקצועית המלאה.  ספק, לא ישחרר את הספקלמסמכים או פעולות שביצע ה

סוג שהוא לרבות   מכלפי כל דין לכל נזק    עלבאחריות הבלעדית והמלאה    שאי  ספקה  8.2
נזק גוף ו/או רכוש  ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרמו לו ו/או למי מטעמו /ואו לכל  

או  / וו  מטעמ הבאים    כל ו/או    ה, אורחיה, עובדיועצהאדם ו/או גוף כלשהו לרבות למ
 . הסכםעם ביצוע ה  בקשרמכוחה כן לכל צד שלישי או לרכוש ו/או למערכות 

בכל הוצאה, תשלום ו/או    השפה את המועצה מיד עם קבלת דרישתיפצה ו/או  י   ספקה 8.3
 חיוב שייגרמו למועצה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 
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 לערוך  ספקפי דין מתחייב ה-זה ו/או על פי הסכם  - על  ספקמבלי לגרוע מאחריותו של ה  8.4
 ובעלת  מורשית  ביטוח  חברת  באמצעות ,  ההסכם  תקופת  כל  במשך,  חשבונו  על,  ולקיים
בנספח      הביטוחים  את,  מוניטין המצ"ב,    -ח'כמפורט  הביטוח"  עריכת  "אישור 

 . ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו

מתחייב לוודא ולאמת עם חברת הביטוח שלו, את קיומם של הביטוחים, את   ספקה 8.5
 . גבולות האחריות המבוקשים ואת התנאים וההרחבות

  את   תואמת,  הביטוח  חברת  לו  שתערוך  הביטוח  אישור  את  להעביר  מתחייב  ספקה 8.6
 מועד   טרם  יום   15  לפחותהמועצה,  / המבקש  של  רצונו  לשביעות,  שלעיל  הדרישות

 חסר  או  נמוכים  אחריות  גבולות  בו  שיהיו  ביטוח  אישור.  החוזה  פי   על  לותהפעי  תחילת
 יחשב   המועצה  רצון  לשביעות  ביטוח  אישור  העברת  ואי  יתקבל  לא,  ובהרחבות  בתנאים
 . החוזה  של יסודית  להפרה

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי    ספקהיה ולדעת ה 8.7
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.    ספקמתחייב ה  ספקה

בכל ביטוח רכוש נוסף ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
והבאים מטעמ לכלול את המו  ההמועצה  יורחב שם המבטח  לסעיף וכן  בכפוף  עצה  

 . אחריות צולבת

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי   8.8
למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם, או    ספקלהוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ה

או כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה או  ספקהעדרם וכדי לגרוע מאחריותו של ה
 . המי מטעמ 

, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישורי  ספקלמען הסר   8.9
לבחון    ספק, ועל הספקעריכת הביטוח, הינן בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על ה

 את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

  ה פוטר בזאת בשמו ובשם הבאים מטעמו את המועצה וכן את הבאים מטעמ  ספקה 8.10
מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרמו לכלים, לציוד, לחומרים ולאמצעי ביצוע אחרים  

, מכל סיבה שהיא ובלבד שהפטור בנדון  ההסכם  ביצוע  לענייןידו ובעבורו  -שיובאו על
 . כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם    בנוסף 8.11
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח   ספק מתחייב ה

בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך 
עובדי שכל  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  שיועסקו מבלי  ומשמשיו  שליחיו  ו, 

בביצוע ההסכם, לרבות אלה שיועסקו בביצוע ההסכם באופן מקרי או זמני, יהיו בכל 
 . פי החוקים הנ"ל-עת ובמשך כל תקופת ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל
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 . ולטובתה של המועצה, יחד ולחוד ספקהביטוחים יהיו לטובתו של ה 8.12

ה 8.13 מפורש    ספקביטוחי  תנאי  הנערך                                     יכללו  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיו 
  מי על כל טענה או דרישה בדבר שיתוף    יםהחברה מוותר   יוכי מבטח   -ע"י המועצה  

 . ביטוחי המועצהמ

או                 8.14 הפוליסות  לבטל  לא  המבטחים  יתחייבו  לעיל  המצוינות  הפוליסות  בכל 
 הפוליסות   כימתחייב    ספקיום מראש למועצה, וה  60של  לשנות תנאיהן ללא הודעה  

 . ותקופתו  ההסכם  נשוא  לשירותים  ביחס בתוקפן ישארו  ושל

מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי    ספקאין באמור בסעיף זה כדי לפטור את ה 8.15
ונועד רק להקל על   ספקהדין, וביצוע הביטוח, כאמור לעיל, לא יגרע מהתחייבויות ה

 . המפעיל בביצוע חיוביו

 התמורה .9

לפי החוזה, תשלם לו המועצה תשלום חודשי של   ספקבתמורה למילוי כל התחייבויות ה 9.1
בתוקף, כפי שנקבע במסגרת המכרז   , כל עוד החוזהלכל חודש__ ₪ )לפני מע"מ(  ____

 .("התמורה" - )להלן

כנגד  9.2 חוק,  פי  על  כשיעורו  בפועל,  התשלום  ביום  מע"מ  ישולם  הנ"ל  התמורה  עם  יחד 
 למועצה.  ספקחשבונית מס כדין שיוציא וימסור ה

ללא תוספת    -" ימים45המועצה ותשולם בתנאי "שוטף +    יתהתמורה תאושר על ידי גזבר 9.3
 הצמדה עד למועד התשלום בפועל. 

לא יהיה בתשלומים החודשיים משום הסכמת המועצה לטיב/איכות השירותים שבוצעו   9.4
 בפועל. 

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל העבודות לפי החוזה  9.5
לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה   ספקוהמכרז, וה 

ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין  
 הצדדים.

היקף  9.6 או  העבודות  היקף  להגדלת  לתמורה,  הקשור  כספי  נושא  בכל  ספק,  הסר  למען 
  יתגזבר   נהכמה מצד המועצה, אלא אם נתהתמורה, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או הס

 המועצה אישור לכך, מראש ובכתב. 

לפיצוי כלשהו ולא   ספק ימים, לא יזכה את ה  60איחור בתשלום לספק שלא יעלה על   9.7
 יהווה הפרה יסודית של החוזה.
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 הפרות, הפסקת/ביטול ההתקשרות על ידי המועצה  .10

, ספקיק את ההתקשרות עם ההמועצה רשאית להפסלעיל,    2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   10.1
ימים מראש,   30בכל עת וללא הסבר, בכפוף למסירת הודעה לספק מראש ובכתב, של  

 ולספק לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תיחשב הפרה יסודית, אשר תאפשר  10.2
 למועצה להביא את החוזה לביטול מיידי: 

לחוזה והוא לא תיקן   3-5הפר אחת או יותר מההוראות הכלולות בסעיפים  ספקה 10.2.1
 להנחת דעתה של המועצה;  -את ההפרה תוך פרק הזמן  שנקבע בהתראה

תר מהתחייבויותיו בחוזה ולאחר שהוזהר על ידי המועצה  הפר אחת או יו  ספקה 10.2.2
 בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה; 

פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס    ספקה 10.2.3
 ימים; 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 העבודות או חלקן. הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את  ספקה 10.2.4

לפי   10.3 מהתמורה,  יחסי  חלק  לספק  המועצה  תשלם  החוזה,  ההתקשרות/בוטל  הופסקה 
העבודות  /בוצעו  השירותים  סופקו  שבה  התקופה  באורך  בהתחשב  המועצה,  קביעת 

ה בהתחייבויות  ובעמידה  עקב ספקבפועל  למועצה  שנגרמו  סכומים/הוצאות  בקיזוז   ,
לגרוע מכל סעד אחר העומד למועצה בהתאם להוראות וזאת מבלי    - ספקמעשי/מחדלי ה

 כל דין. 

תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה    ספקקבלת תשלום זה על ידי ה 
 בגין נזק, הפסד, אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לספק מחמת הפסקת החוזה. 

 

 

 בטחונות .11

ה  11.1 התחייבויות  כלל  ביצוע  החוזה,    ספקלהבטחת  פי  העל  ערבות   ספקימסור  למועצה 
של   בסכום  המועצה,  לטובת  ערוכה  מותנית,  בלתי  אוטונומית,  מגובה   10%בנקאית 

  (.ערבות הביצוע - )להלן ההתקשרות השנתית 

 מסירת ערבות הביצוע, כאמור, הינה תנאי מוקדם לחתימת/תקפות החוזה.  11.2
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שתחילתה במועד חתימת תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ביצוע העבודות   11.3
באם  ההתקשרות  הארכת  ובתקופות  החוזה,  לסיום  המשוער  במועד  וסיומה  החוזה 

 חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המועצה.  3תוארך על ידי המועצה, ובתוספת  

 קיזוז, ויתור, שינויים בכתב  .12

 וקף מחייב.כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם כל ת  13.1

לה מה 13.2 כל סכום המגיע  לקזז  בלבד רשאית  שיגיע    ספקהמועצה  או  המגיע  מכל סכום 
 לספק. לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עיכבון. 

אורכה  13.3 נתנה לספק  או  דין,  כל  הוראות  לפי  או  לפי החוזה  זכות  לא הפעילה המועצה 
 מספקת לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כוויתור מצד המועצה על זכות זו. 

 

 שונות .13

 . 1970-על חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 14.1

כלשה 14.2 להתחשבנות  הקשור  המועצה בכל  של  החשבונות  ספרי  ישמשו  הצדדים,  בין  י 
 ופנקסיה לראיה מכרעת, וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון. 

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצויין בכותרת החוזה וכי   14.3
הנ"ל,  הכתובות  לפי  רשום  בדואר  למשנהו  הצדדים  אחד  ידי  על  שתישלח  הודעה  כל 

 24שעות מזמן המשלוח או בתוך    72הגיעה לידיעת הצד השני כעבור  תיחשב כהודעה ש
 שעות מעת מסירתה על ידי שליח. 

סמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה לרבות בעניין תוכנו, פרשנותו   14.4
 ו/או ביצועו ניתנת לבית המשפט המתאים בעיר באר שבע ולו בלבד. 
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 החתום: ולראיה באו הצדדים על 

 

 _______________   _______________ 

 ספקה  המועצה
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 ערבות בנקאית  -נספח ה

 ערבות בנקאית 

 

 בנק: ____________ בע"מ 

 סניף: ________  

 כתובת הסניף: _____________  

 תאריך: __________ 

 

 לכבוד 

 מועצה אזורית בני שמעון 

 צומת בית קמה 

 85320ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,

 

        ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 

)להלן:   .1 פי בקשת __________  כל  "הנערב"על  בזה כלפיכם לתשלום  ( אנו ערבים 
)להלן:   )______________ )ובמילים:  ש"ח   _______ של  כולל  לסכום  עד  סכום 

 (. הערבות" "סכום

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם   
 לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 

היסודי""  ב   המדד  שהתפרסם  שנת,   _____ חודש  מדד  יהא  זו,  ערבות   15  -לעניין 
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות. 
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החדש"   למועד    "המדד  וקודם  לאחרונה  שפורסם  המדד  יהא  זו,  ערבות  לעניין 
 התשלום. 

כי  יתברר  אם  כדלקמן:  יחושבו  זו  ערבות  לעניין  הצמדה  עלה    הפרשי  החדש  המדד 
ההצמדה   הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  בין   - לעומת  ההפרש  למכפלת  השווה  הסכום 

המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש 
לסכום   עד  בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי  מהמדד  נמוך  יהיה 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על   3  -כם הראשונה בכתב, לא יאוחר מלפי דרישת .2
ובלבד  כל סכום הנקוב בדרישה  נשלם לכם  לעיל, אנו  לפי כתובתנו המפורטת  ידינו 
חובה   עליכם  להטיל  מבלי  ההצמדה,  הפרשי  בתוספת  הערבות  סכום  על  יעלה  שלא 

 ה מאת הנערב. להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחיל 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ )כולל(   .3
 בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ___ ________ 

 בנק _____בע"מ  

 סניף ________ 
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 ערבות ביצוע - ונספח 

 בנק: ____________ בע"מ 

 סניף: ________  

 כתובת הסניף: _____________ 

 שם איש קשר: ____________ 

 טלפון: ____________  

 תאריך: __________ 

 לכבוד 

 המועצה האזורית בני שמעון 

 צומת בית קמה 

 8532400ד.נ. הנגב  

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 מתן שירותי יחסי ציבור

על פי בקשת __________ )להלן: "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום  .1
 עד לסכום כולל של _______ ש"ח )ובמילים: ______________( )להלן: "סכום הערבות"(. 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו   3 - לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .2
לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח  

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

ליום ______ לחודש _______ שנת _______ )כולל( בלבד ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .3
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4

 בכבוד רב, 

 בנק _____בע"מ  

 סניף ________ 
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 קת עובדיםתצהיר העס -נספח ז

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

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

  
כ1 משמש/ת  אני  )להלן    -.   ______________________ אצל  (  הספק  -________________ 

מתן שירותי  לומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז _______  
 יחסי ציבור למועצה ומוסדותיה.

 בתצהיר זה: 

גם בעל  השליטה    -ק הוא חבר בני אדם  ידי הספק. אם הספ-מי שנשלט על     - "בעל זיקה "
הדומה   תאגיד  או  הספק,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו 
מטעם   מהאחראים  מי  או  הספק,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו 

  הספק על תשלום שכר העבודה.

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

י עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי, הספק וכל בעל זיקה  . הנני מצהיר בזאת, כ 2
  לספק: 

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

 ;1987-ק שכר מינימום, התשמ"זו/או לפי חו 1991- התשנ"א

,  2002באוקטובר    31  -  הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
  1991- לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 . הנני מצהיר, כי התקיים בספק אחד מאלה )יש לסמן(: 3

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; הספק ובעל הזיקה אליו לא הורשעו  )א(

הספק או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד   )ב(
 חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;  

הספק או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך   )ג(
 ם לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שני
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 - לעניין סעיף זה  

  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –"שליטה"    -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
1981  . 

 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק.  (1) 

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2)

 בעל השליטה בו; )א(  

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו   ()ב
דומים   האדם  בני  חבר  של  פעילותו  ותחומי  הספק,  של  כאמור  להרכב 

 במהותם לתחומי פעילותו של הספק; 

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  )ג( 

בני אדם אחר,  חבר  –אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק; 

 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 
 (.  31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  או יותר בסוג  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 
 אדם.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 ______________ 

  חתימה            

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ________,  
פוי/ה  ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צ

לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה  
 עליו בפניי. 

 ____________ 

חתימה וחותמת  
 עו"ד 
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 נספח ח 

 אישור קיום ביטוחים 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  

 ב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 שם 
 מועצה אזורית בני שמעון 

חברות בנות ו/או  ו/או 
חברת האם ו/או עובדיהם  

 ו/או מנהליהם של הנ"ל 
  

  שם 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

שרותי יחסי  אחר: ☒ 
 ציבור  

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☐ 

 ______ אחר: ☐ 

 

 ת.ז./ח.פ. 
500262415 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 צומת בית קמה 

 85300ד.נ. נגב 

 מען 
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 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול   האחריות/ סכום ביטוח גבול  תאריך סיום  תאריך תחילה 
 חריגים  

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 מטבע  סכום 

         רכוש  

  
       

       

       

 אחריות צולבת  -302 ₪   2,000,000   2016ביט   צד ג' 

 הרחב שיפוי  -304
קבלנים   -הרחבת צד ג'  -307

 משנה וקבלני 

 ויתור על תחלוף  -309
 כיסוי לתביעות המלל   -315

מבקש   -מבוטח נוסף  -318
 ר האישו

מבוטח נוסף בגין מעשי   -321
 מחדלי המבוטח /

מבקש האישור מוגדר   -322
 כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  -328
רכוש מבקש האישור   - 329

 ייחשב כצד ג' 

  6,000,000   2016ביט   אחריות מעבידים
  -למקרה ו

20,000,000  
 לתקופה 

 הרחב שיפוי  -304 ₪  

 ויתור על תחלוף  -309

היה   -מבוטח נוסף  -319
וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 
 ראשוניות  -328

     אחריות מקצועית 

 

 

 

 

1,000,000   ₪ 

 

 אובדן מסמכים  – 301
 אחריות צולבת  -302
 דיבה, השמצה  -303

 הרחב שיפוי  -304

 תחלוף ויתור על   -309

מבקש   -מבוטח נוסף  -318
 האישור 

 מבוטח נוסף בגין מעשי  -321
מרמה ואיש יושר   -325

 עובדים 

 פגיעה בפרטיות  -326
 עיכוב / שיהוי  -327
 ראשוניות  -328
 חודשים  12גילוי  -332

      חבות מוצר 

 

  

        אחר 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 
 שרותי משרד  -081

   מידע  -044
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 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   _ יום60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 
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 נספח ט 

 הרשות ו/או לחבר מועצה הצהרה על העדר קרבה לעובד 

 לכבוד  

 המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "המועצה"(  

 א.ג.נ.,

.הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "המציע"( במסגרת  1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.    10/מ/2021הצעתי במכרז מספר 

 . הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:2

 הקובע   כדלקמן :   1958 -המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח ב׳)א( לצו המועצות  89.  סעיף 2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  

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

 ג, הורה, בן או בת, אח או אחות." בן זו -עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 הקובע כדלקמן: 1958  –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח   59.  סעיף 2.2

זוגו, סוכנו או שותפו,  -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

מענה או בשמה, פרט לענין שיש  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, ל

לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  

מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה  

 א)ב( לגבי חברי המועצה." 89כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות    12. כלל  2.3

 המקומיות הקובע: 

   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״  

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו." 

 .  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  3



 

 המועצה האזורית בני שמעון 

 למתן שירותי יחסי ציבור 10מ//2021מכרז פומבי מס'  

 

 30מתוך   30עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  

 

. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו   3.1

 סוכן או שותף. 

. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  3.2

באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  בהונו או ברווחיו של התאגיד 

 בו. 

 .  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.3.3

.ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  4

 הצהרה לא נכונה. 

 

( לצו המועצות  3ב׳) 89דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף .אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל 5

מחבריה ובאישור שר הפנים,  2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד   89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 יר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת..אני מצה6

 

 תאריך:_______________  

 חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________ 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי , אישור עו"ד : _________________ 

 

 

 


