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 ע הצעות  זמנה להצימסמך א': ה
 כללי  .1

 
לשכור   בתנאי הסףומדים ציעים העמזמינה בזאת מ ("המועצהלן ")לה מועצה מקומית להבים .1.1

הצבת  מ לצורך  רוכלותעמקרקעין  שתקבש  דות  הטח  או   ושכר"מה"להלן:  )   עצהומבע 
 הצבת עמדות רוכלות.  ות טר למר פרטיו מפורטים להלן, שא( "המבנה"

 
   .תת עמודת רוכלוהינה הצב שכירותמטרת ה .1.2

 
בהתאם  ודשיים  ח   שימוש לם המציע הזוכה דמי  שיהמושכר  להפעלת  השכירות  זכות  לת  ב קכנגד   .1.3

מפורט בנספח  כ  יהיו   (""דמי שכירות מינימליים:להלן  לייםימ מינדמי שכירות מחיר  .  וצעתלה
  .ועבפעם בשת רוכלות ה של עמדועבור הצבהקול קורא  למסמכי  8

 
 עודפרחים ו  לרבות אורגנים,  רקותירות וית מכירת פמכל סוג שהוא לרבוות  כלרו-"רוכלות"
 ובתיאום עם המועצה.  ןאות הדיף להורבכפול כהו

 
 ת.  ול עמדות רוכ הצבתציע אחד ל עם יותר ממ שאית להתקשרעצה תהיה רמוה .1.4

 
 תפסל על הסף.  םימליישכירות המינ הצעה שתוגש בפחות מדמי   .1.5

 
 "(, הנם כדלקמן: קול קוראמסמכי " )להלן: קול קוראכים המהווים את מסמכי סמהמ .1.6

 
 , על כל צרופותיה ונספחיה. למכרז דנןיש הצעות גה ה זו להזמנ :'ך אמסמ .1.6.1

 

לרבות     במכרז,    הע שהצעתו תזכהמצי  יןלב   המועצה ת בין  הסכם התקשרו   :מסמך ב' .1.6.2
   צרופותיו ונספחיו.

 
קוראמכי  סמ .1.7 שלבי  קול  את  קורא  מפרטים  הת קול  להג,  ההצעהנאים  הגשת  שת  אופן  את   ,

אופ ההצע ואת  בחירתה  המצי ה  ההצע  ן  על  הדרושים  הזוכה.  המסמכים  כל  את  לצרף  ע 
במסמכי   קוראוהמפורטים  מור  ה עצמולולהשיבם    קול  ידי  על  חתומים  החתימה  כשהם  שי 

 להלן.  ערבות בנקאית בתוקף כמפורט, לרבות וממטע

 

ככל בטל את ההליך בכל שלב  רשאית ל  יא ותהיהל הצעה שהכבאינה מתחייבת לבחור    צההמוע .1.8
 .  זוכההוכרז  שלא

 
 לאורך כל תקופת ההסכם.   המועצההוראות כל על המציע למלא אחר  .1.9

 
 תקשרותתקופת הה .2

 

ההתקשרות  כאשר תקופת    דיםהצדן  יב סכם  ל ממועד חתימת ההההתקשרות הינה הח פת  תקו .2.1
של    התהי ל  בלבד.  חודשים  12- ללתקופה  להארכה  אופציה    12בנות    נוספות   תקופות  4-עם 
 , ועד לתקופה מקסימאלית כוללת  צדדיםמת הבהסכ,  אחתכל    (" יה"האופצלן:  )לה  שיםחוד
 .  שנים פחות יום אחד 5של 

 
 :וכהזה לבין המציע המועצהסכם בין הה  ימתדמים לחתתנאים מוק .3
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המימי  7בתוך   .3.1 ממועד  למציעצ ם  הזכייה  הודעת  לגזברות  את  הזוכה  ימסור  את   המועצה, 
 ים:  המסמכים הבא

 

להקאבנ ערבות   .3.1.1 התחייבו  חתבט ית  לפקיום  הזוכה  )יות  עמו  שייחתם  ההסכם  להלן: י 
ערוכה  ,  ("ביצוע"ערבות   המצורף  נ לאם  בהתשתהיה  קורא  למסמכיוסח   טופס )  קול 

 .₪  5,000 שלסכום וב (10מס' 

 

 .ותההתקשר  בנספח להסכםור כאמ קיום ביטוחים ראישו .3.1.2
 

מצוי    המועצה אישור   .3.2 אינו  הזוכה  נ לפיו,  של  עיגו במצב  ממד  המונע  עם    ונ ניינים  להתקשר 
 .ך זהלילה 13' ס מספכטוות המצורפות ראישור כאמור יינתן על בסיס ההצה .המועצה

 

  ו/או לא נתקבל אישור   התקופה הנקובה  ךהמפורטים לעיל תוכים  המסמת  א  הזוכההגיש  לא   .3.3
ה של  היועץ  תהא  לעיל  ר כאמו  המועצה משפטי  חייבת  , יתשאר  המועצה,  לא  אל   , אך   ת בטל 

אחר, ולא תהיה    מציעאת ביצוע העבודה לכל  עתה בלבד,  י שיקול ד פ   עלמסור  ית המציע ולזכי
 בשל כך.  המועצהנגד או תביעה  וכה כל טענה ו/לז

 
 לוחות זמנים  .4

 
 ם כדלקמן: ינמתוכננים להליך הנים המ זלוחות ה

 
 ל קורא לקו הגשת ההצעות .4.1

 

 עההש  עד   202221.51.ם  ויאוחר מא י, ללבדידנית ב  ירהבמסוגשנה,  למכרז תות  ההצע .4.1.1
, 1התמר  ובת  לכת  טלאויזועצה גב' עדנה  ורה למזכירת המפה סגבמעט,  בצהריים  0015:
   "(.ההצעות שתגהמועד "  לן:)לה עצהוהמ ת מזכירדר ח  ,םלהבין המועצה  בניי 

 

ות רנה למציע כמנה ותוחזלא תיבדק  ת,ההצעוהגשת  אחר מועד  הצעות שתתקבלנה ל  .4.1.2
  .שהן

 
דעתה    המועצה .4.1.3 לשיקול  בהתאם  ההצעות  הגשת  מועד  את  לעת  מעת  להאריך  רשאית 

  ו הצעהים אשר הגיש אחד מן המציע-כך הודעה בכתב לכל- לששלחה ע  י, ובלבדהבלעד
לפני הוא.  בכתב המועד  ההצעו ה  ףחלו  רך  להגשת  כל מועד  את  יראו  המשתתפים   ת, 
 . מועדארכת המים להיככמס

 
 ת הוראות כלליו .5

 

 קול קורא י מכמס .5.1

 

קול  רכישת מסמכי    תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  קול קורארכישת מסמכי   .5.1.1
ת רכיש סמכתא בדבר  ז, ועל כל מציע לצרף להצעתו אבמכרהשתתפות ה תנאי ל הנ  קורא

 עיל. ל  רוכאמ קול קוראמסמכי 

 

 .המועצהרנט של נטאתר האי ב קול קוראניתן לעיין במסמכי   .5.1.2
 

והם נמסרים למציע לשם   המועצהה של  הם רכוש  קול קוראמסמכי  יוצרים וות הזכוי .5.1.3
 ו. למטרה ז ימוש אלאש כל  קול קוראבמסמכי אין לעשות   .בלבדבמכרז השתתפותו 
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ספק,   .5.1.4 כל  הסר  עלאוסר   המועצהלמען  ושימוש    ת  סוג  שהוא  י ממכל   קול  יבמסמכן 
 תתפות במכרז זה.ות ההשא למטרלארין,  ין לשיעווב  שלמותבין ב , חלקם או כולם,  קורא

 
 ם תנאי אישור הבנת .5.2

 

על  וכל התנאים והנסיבות ה  קול קוראמציע אחראי לבדיקת מסמכי   .5.2.1 עשויים להשפיע 
 ירותים ככל ויזכה. הש  מתןעתו ועל הצ

 

) הל   רףור מצונוסח האישל  אםהתב  מציע יאשר  .5.2.2  כי קיבל לידיו   ,  (1'  טופס מסזמנה זו 
קוראכי  את מסמ וכם  רא , קקול  מוהבינם,  הוא  על  י  כל   עצמוקבל  ואת  תנאיהם  את 

  .בהם  הגלומותייבויות  ההתח 
 

תנאי   .5.2.3 הבנת  לאי  באשר  המציע  של  טענה  כל  תישמע  קורא לא  יהיה והמצ   קול  לא   יע 
לחזור   עודרשאי  כל  מהצעתו  פ כתקפה    רתמוגדזו    בו  מ על  המציע  ךמסי  חזר   זה. 

מ שהיא    ל כמהצעתו  לכל    ועצה מ התהיה  סיבה  לזכאית  העומד  ו,  הסעד   מבלילרבות 
 (. ערבות הבנקאית )כהגדרתה להלןחילוט ה -גוע בכלליות האמור  לפ

 
 קול קורא שינוי תנאי  .5.3

 

תיבת   .5.3.1 נפתחה  לא  עוד  קוראכל  לשומ   המועצה,  יםקול  הדע רת  שיקול  את   תעצמה 
לשנולעדיהב לעדכן,  ,  לסייאת,  ההזמנה,ו  מתנאי  תנאי  כל  סבו  ג  שהיא  כיבמידה   רה 
 . המועצהרכי  שים לצרדסייג כאמור נ ון או נוי, עדכשי

 
תנאי   .5.3.2 קוראשינוי  תהוונה בהודע  ייעשה  קול  אלה  הודעות  למציעים.  שתופץ  בכתב   ה 

מתנאי   נפרד  בלתי  קוראחלק  לצרףל  וע,  קול  ההו  המציעים  העתק   ת דעואת 
 .  עי המצידי-על  תומותעותיהם, כשהן חצהל

 
מובהר .5.3.3 ספק  יה  , למען הסר  לא  ני  לשינותוקף  כל  יה  כי  כך  יתנה  אלא אם   דעהבהועל 

כאמור   רשי החתימה שלו על הודעה. המציע יחתום בחתימת מוהמועצהמטעם    בבכת
 הצעתו. המוגשים במסגרת  קול קוראויצרף אותה כחלק ממסמכי  

 
 סיום הגשת ההצעות.  ד ע ומ עד  קול קוראהועדי מ ך אתלהארי  המועצהבסמכות  .5.3.4

 
 עות צההגשת ה .6

 

 קול קורא נאי ה לתהתאמ .6.1

 

ערוכותההצעות תהי .6.1.1 ת לפ   גשות ומו  ינה  קוראנאי  י  בהצעתו.  קול  להתייחס   על המציע 
. חובה ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים  קול קורא   לכל הפרטים הנדרשים בתנאי

 סעיפים ן להותיר  י אצעתו בשלמותם ועים בההמופי  םיסעיפכל הציע למלא את  על המ
 ללא מילוי. 

 

ר תק כאמו ם ובלבד שכל העכים מקוריים של מסמתו העתקירף להצעצל  המציע רשאי .6.1.2
 ו רו"ח.  ה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד איהי

 
במידה   .6.1.3 כי  מסכים,  טעויות  ו המציע  ו/או  חשבוניות  טעויות  בהצעתו  תהא נפלו  סופר, 

ר תהא, וההצעה קון אשספית לתיכה  עויות, תהא ההשלכההטן  ת לתקרשאי  המועצה 
 . המועצה עו על ידי  שבוצן הטעויות לאחר וק יתתכלול את 
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 שמירה על הליך הוגן צעה וות ההדיסו .6.2

 

את הגשת הצעתו,  ם  טרכי המציע אינו רשאי לגלות    ור לעיל, מובהרמבלי לגרוע באמ  .6.2.1
לה וע ע כל פבפרט ו/או לבצ  אחרים במכרז זה  םיפ חרים בכלל ולמשתתפרטי הצעתו לא 

 . קול קוראבהליך  משום תכסיסנות שיש בה

 

להזמנה זו ויגישה   (7ס'  ס מטופוך ) י קבלת דמי תיוחתום על הצהרת אבנוסף כל מציע י  .6.2.2
 הצעה. כחלק ממסמכי ה 

 
שפט בדבר אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המ .6.2.3

בזאת על כל טענה    מוותר  מציע  לכ ורז  ת המשתתפות במכצעולוי של פרטי ההיחובת הג 
 ו.  מסמכי ההצעה שללוי תוכן ין גיבעני  המועצהד כנגשה יר ו/או ד

 
 חתומה  עההצ .6.3

 

נספחיה,  ההצעה   .6.3.1 כל  חתומהעל  מל  תהיה  של  בחתימה  של  אה  או   מורשיהמציע 
הנו תאגידהחתימה של   )כאשר המציע  והיא תוגש בהתאהמציע  ז לתנאי הז  ם(,  ו  מנה 

 או כחול(.  ע שחורבצבד בלעט ביע הצעות) ב להצ

 

הצעה ו וכי ה שי החתימה מטעמהות מורבדבר ז  או רו"חעו"ד  של    אישור  המציע ימציא  .6.3.2
 (.  2 טופס רשי החתימה כאמור )ידי מו-נחתמו על  קול קוראוכל יתר מסמכי  

 
  אופן הגשת מסמכי ההצעה  .6.4

 

 אים: בהאת עתו בעת ההגשה  על המציע לצרף להצ .6.4.1

 

לה הנס כל   .6.4.1.1 והצרופות  לרבותעצפחים  שינו  תתשובו,  תו,  וכל  הבהרה  וצע שב   ילשאלות 
ים כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלא  המועצה  י יד- על  רא קו  קולי  במסמכ

 .לא מזוההוההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה  
 

   הסף.  עמידה בתנאיוכחת ים להשוהמסמכים והאסמכתאות הדר כל .6.4.1.2
 

מסמ .6.4.2 ההצכל  ורק  יוגשו  העכי  גב  אך  מידי  הנו  יעל  שנרכש  המק  המועצהסח  ור  )עותק 
 . ד(בלב

 

לצרף את הסכם .6.4.3 )  השכירות  על המציעים  זה  להליך  ב'המצורף   כשהוא חתום  (מסמך 
   .ך דיןידי עור-על , ומאומתורשי החתימה של המציעידי מ-על

 
מצעות יחתום באמציע שהנו תאגיד    .ודי הצעתומעאחד מ  לכבתחתית  המציע יחתום   .6.4.4

החו התאגבו   תאגידתמת  מטעם  החתימה  מורשי  חתימת  בלבצירוף  שהנו    . דיד  מציע 
 .תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו

 
ע בלבד י המצי צעה תוגש ע״ כרז זה ההאחת בלבד, במענה למ  ציע רשאי להגיש הצעהמ .6.4.5

אחראי  שיהיה  ולמי  צה ועהמכלפי    והוא  להצעה  הנוגע  כל  בהמשעל  )אם מושה   ך 
 רך זה(.לצו ומ תקשר עת  המועצה

 
 תוקף ההצעה  .6.5
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( ימים מן המועד האחרון  90תשעים ) פה, ללא זכות חזרה, למשך וקמוד בת ההצעה תע .6.5.1
 . שת ההצעותלהג

 

להגש  עצההמו החליטה   .6.5.2 המועד  הארכת  כאמועל  ההצעות  לעילת  ההצעה ר  תעמוד   ,
 ות. צעבע להגשת ההמועד נדחה שנקכל ( ימים מ90תשעים ) ךשבתוקפה למ

 
ה חר חתימת חוז לא, וזאת עד  תוקף של כל הצעה שלא זכתה אריך  הל רשאית    המועצה  .6.5.3

 .  נבחרהו  עם המציע שהצעת
 
 בדיקת ההצעות  .6.6

 

   הוגשו.תבדוק את ההצעות ש  עצההמו .6.6.1

 

על תה  המועצה .6.6.2 רשאית,  דע- א  שיקול  לה  התפי  לצורך  הבלעדי,  ההצעות יעזר     בדיקת 
 .  צא לנכוןי שתמ ים כפמח מואו בעץ ויב

 
 ו שגלהצעות שהו  הבהרות  שתבק .6.7

 

קוראמעטפות    פתיחתלאחר   .6.7.1 תהא  קול  דעתה  רשאית    צההמוע,  שיקול  פי  לפנות על 
)א למ לקבציעים  בבקשה  מהם(  מי  להצו  בנוגע  הבהרות  בבקשה  לת  או   לקבלת עות 

  .כתןורך בדיקת ההצעות והערצל נתונים ומסמכים נוספים, 

 

לעצמה  המועצה  .6.7.2 הזכ  שומרת  ל את  דעתהות,  שיקול  לדרו  פי  א הבלעדי,  מכל   דחש 
למהמצ להשליםיעים  למכרז  ההצעות  הגשת  המלמ   אחר  ו/או  חסר  ו/אוידע   צות 

ויכולתואישורי לניסיונו  הקשור  בכל  בח  ם  לצורך  המציע  של של  עמידתו    המציע   ינת 
 זו.  הנ בתנאי סף המפורטים בהזמ

 
 ת אוכתואסמ נאי הסף להשתתפות במכרזת .7

 
הע  להשתתףרשאים   מציעים  רק  התנאים  במכרז  כל  על  עמיד  םיאהבונים  הת)אי  באחד   נאים ה 

 (:על הסף ת ההצעהיללגרום לפס  העלול 
 
   תאגידרשה או עוסק מו המציע 7.1

 
   .אלהרשומים בישר גיד תאאו   סק מורשהוע: הינומציע ה 7.1.1

 

של   7.1.2 עמידתו  הוכחת  עלי מהלצורך  זה  סף  בתנאי  העתקשתתף  את  לצרף  מכים מסה  ו 
 :  םהבאי

 

ידי  - )אפשר מאומת על  של התאגיד  תעודת האגד ורשה ו/או  עודת עוסק מ תשל    תקהע 7.1.2.1
 ; התאגיד )ככל ששונה(כל תעודת שינוי שם של  ק של, וכל העתח(או רו" עו"ד

 

 של התאגיד אצל רשם התאגידים;   מעודכןיס תדפ 7.1.2.2
 

   מוכחניסיון  7.2
 

, בתחומים הבאים: פירות וירקות  תחות בתחום הרוכלושנה לפ  לון שהמציע בעל ניסי 7.2.1
 פרחים.  או מכירת   םיירקות אורגניפירות ו פרחים,
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 פסל הצעתו על הסף.ית דמיםם המוק בתנאיד בזאת כי מציע שאינו עומ ודגשמו מובהר  7.2.2
 

 בפלילים  רשעההיעדר ה 7.3
 

א  7.3.1 נושא למציע  המנו   יו  העבירות  אחת  על  הרשעה  אין  הבכירים  בהמשרה   4טופס  יות 
 .12טופס ל דיני העבודה כאמור בות עעבירו/או  

 

ממנהלי המציעים על   ל אחדתום כבתנאי סף זה, יח  עציכחת עמידתו של המהוך  ורלצ 7.3.2
   .12 -ו  4מס'  םי בטפסרפות צוההצהרות המ

 

 פי דין - אסמכתאות הדרושות על 7.4

 
 הגשת ההצעה:ם, כשהם תקפים למועד  יאהאישורים הב להצעתו את כל על המציע לצרף

 

- ת גופים ציבוריים, התשל"ו קאוכל האישורים הדרושים לפי חוק עס  בעל  אוהמציע ה  7.4.1
 (. 4פס מס' וט) קול קורא סח המצורף למסמכי אם לחוק זה בנותצהיר בהויצרף ת  1976

 

 ת פקודתם כדין בהתאם להוראו ריספ  לר ניהו"ח בדבאישור תקף מפקיד שומה או רו 7.4.2
 .1975-התשל"ו ,רך מוסףמס ע וחוק   [דשח חסנו ]מס הכנסה 

 
 הוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.ם לאישור תקף על ניכוי מס במקור בהתא 7.4.3

 
המע ודתע 7.4.4 עה  התאידה  היות  לענל  מורשה/מלכ"ר  עוסק  מוסף,   ןי יגיד  ערך  מס  חוק 

 בתוקף. 
 

 קול קורא רכישת מסמכי   7.5
 

 ה. ך זות הלילהורא  אםבהת  קול קוראסמכי  כישת מהנו ר  הצעההגשת התנאי ל 7.5.1

 

 שם   על  קול קורא  מסמכי  ישתכר  על  קבלהצעותיהם העתק של הלה  ףריעים לצהמצעל   7.5.2
 . המציע

 
 ביטוח  8

בציהמ 8.1 ההגשעצם  ע,  כית  ומתחייב  מצהיר  )יב  צעתו  תתקבל  והצעתו  במכרז( היה  כזוכה  חר 
ואישור  מועצהל  ימציא הפוליסות  הום  קי   יאת  כפי  בביטוחים  שינוי נדרש  כל  ללא   מכרז 

 . קול קוראליך אחר בטרם הגשת או ה  הרהבהאלות בהליך שאושר אלא אם תוכנם ב

עלומ 8.2 זה  למכרז  הצעה  הגשת  לפני  כי  בזאת  ה   המציע  בהר  ועל חאחלה  בעצמו  לוודא   ריות 
של  במכרז ואת המשמעויות הכספיות    אם תסכים לבטחו כנדרש ונו אצל חברת ביטוח ה בחש

 . כרזשות הביטוח במריעומד לרשותו לדטוחי ה התאמת הכיסוי הבי

כל דרישות הביטוח באמצעות    ין אפשרות להוציא לפועל אתמאחר וא  –  עהמצילב    ומתלתש 8.3
תמצית    העתקי פוליסות או   מועצה המציע הזוכה למסור לעל  יה  , יה טוחים""אישור קיום בי
חתומו ירשמפוליסות  ובהן  הביטוח  חברת  ידי  על  הביטוח  ת  הסדרי  כל  מהמציע  הנדרשיו  ם 

 הזוכה. 

 את:ובהר בזען הסר ספק ממל 8.4
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תתקבל  ת עשהצ  מציע 8.4.1 או  כי  לטעון  יוכל  ביכו לא  מסרבת תל ין  ביטוח  חברת  ו/או   ו 
 ת התאמת כיסוי הביטוח וש במכרז ו/או כי עלוי לנדרשלו  וח  ביטי הלהתאים את כיסו 

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.שלו לדרישות הביטוח 

 

יתמציע שהצעתו תתקבל   8.4.2 ה ולא  כיסויי  שלוביאים את   במועד   המועצה  ישותלדר  טוח 
הזכות, לפי שיקול דעתה   מועצהה לרו או בכל מקום אחר במכרז, שמום בהסכם  שהר

אחר וכן    במכרז זה על ידי ספק  ש בות שהגיש, לבצע את הנדררעט את הת, לחלהבלעדי
נגדו   של  לנקוט  לרשותה  העומדת  חוקית  דרך  ממנו    ועצה מה בכל  על פיצו לדרוש   י 

 כלפיה.  ות זוביתחי ידת המציע בהאי עממעצם  מועצהל  הנזקים שיגרמו

  י ח אישור ס וקשו בנם שיתבעת בלעדי להסכים לשינויייהיה שיקול ד  מועצה מובהר בזאת כי ל  8.5
ביטוחים   להסכם,המקיום  ל  מובהר   צורף  להסכים   מועצה כי  שלא  בלעדי  דעת   שיקול 

בנוסלשינו  כלשהם  האיים  כזה  ח  ובמקרה  הנ"ל  להזישור  מחויב  שצורףנוסוכה  המדויק    ח 
קוראלמסמכי   לידאו  קול  חתום  המצאתו  ערבו  המועצה   יי  חילוט  זכייתו,  לביטול  ת  תביא 

 . ות הביצועב רה או עההצע

 שלמת מסמכיםהעה וצאופן הגשת הה 9

 

  סעיפים שבפרק תנאי מציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידת המציע בכל אחד מה ה  על 9.1
 ף. הס

 

בתנאי הסף, ש  םימהסעיפ  אחדלכל  חסו  וצצים ויתיירו בחמכתאות יסודאסהמסמכים ו/או ה 9.2
 ציון לאיזה תנאי סף מפנה המסמך.  תוך

 
כההצעה   9.3 הטפסיוכן,  המצורל  כשהם  יצורפו  לה  כנדרש  ם פים  וחתומים  פי    מלאים   קול על 

 .  קורא

 

ב 9.4 כמקור  יצורפו  אסמכתאות  ו/או  למסמכים  נאמן  כהעתק  או  עלמקולבד,  )מאומת   די י-ר 
 ד(. ו"ע

 
שיקו שומרת    המועצה  9.5 הב על  דעתה  לל  הדרושימכיסמדרוש  לעדי  נוספים  לצורך    םם  לדעתה 

 לעיל.   רצורף במלואו ובהתאם לאמו אחומר לעות שה הבהרת ההצעה, וכן, לפסול הצ
 

מ 9.6 לגרוע  האמורמבלי  לפי    המועצהלעיל,    כלליות  הזכות,  את  לעצמה  דעתה  שומרת  שיקול 
  מסמך /מידע  להשלים  -ות למכרז  ת ההצעלאחר הגש  -  ים רוש מכל אחד מהמציעדהבלעדי, ל

 לעיל.   שפורטואי סף תו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנדיעמ בחינת חסר לצורך 
 

 

 השלמת המסמכים. מציע כאמור בדרישתה ל דים לשם עמדתו של כל עתקצוב מו  צההמוע 9.7

 

 : תהבחירה בין ההצעו 10

 

 כללי  10.1
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  ת א ,י הסףתנאמבין ההצעות שעמדו ב תבחר   המועצהות,  צע להציע הבהזמנה זו  בכפוף לאמור  10.1.1
ויקבל את  הסף    בתנאי  ע שעמדאיכות ובאופן בו המצי מחיר ועל פי מדדי    תאוז  ההצעה הזוכה,

 המועצה.   יומלץ על ידיביותר,   ההגבוהניקוד 

 

 צעה שהיא.  מתחייבת לקבל כל ה  המועצהאין  10.1.2

 

שה  היר סב  יבלת  שהיא ,  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  תאירש  המועצה 10.1.3 באו    מה אהת  חוסרינה 
קורא  לדרישות קורא  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  סרוח  בשל  וא  קול    דעת לש  קול 
 . כדבעי ההצעה הערכת מונע  המועצה

 הזוכה אמות מידה לבחירת ההצעה  10.2

 

 שלהלן: ואיכותית ותיות  כמ  ידהות מ פי אמ   , יבחנו עלהצעות שיעמדו בתנאי הסף 10.2.1

 

 נקודות  X 70 תהצעה נבדקת/נוכחי  - אחוז  70 למשק :(A) רכיב המחיר 10.2.2
 

 ית מיטבעה צה
 

מאומת צרף תצהיר  ע לעל המצית,  וכלובתחום הר   ןיונקודות לכל שנת ניס   5:  (B)  רכיב ניסיון 10.2.3
 נקודות.   30קסימלי ניקוד מ. יסיוןנב הברכיעמידה  בדבר על ידי עו"ד 

 
 

שיצו  8טופס   10.2.4 להסכם  הזורף  עם  בהליייחתם  זה, כה  התמוו  ך  נספח  את  להסכיהווה   ם רה 
 .  רותכיהשבה דמי  וביחס לגו  

 

 תן כרבדיקת ההצעות והע 10.3
 

 ירותי שכמדל תצעוהה םישורפתיחת המעטפות ו שלב א׳:  10.3.1
 

 . יירשמוירות  דמי השכל ייפתחו והצעות  קול קוראמעטפות בשלב זה,  10.3.2
 

 התמורה  רכיבו הסףנאי שתתפים בתעמידת המ תיקדב ב'שלב  10.3.3
 

ייועצהה  10.3.4 על  בת  המענה  מידת  לגבי  תנאידקו  הצעות,-כל  עונותשאי   הסף.  תנאי  נן  הסף,  -על 
   ייפסלו.

 
דמי שכירות  להצעה  .  לעילם לנוסחה  א התב  המועצה   ידי על  ציעים יבדקו  כירות של המהש  ימד 10.3.5

ב הבא של  בור לשלתע  אל על הסף ולתפס   רוכלותלעמדת    םמינימליישכירות  דמי  מ  יםמוכנה
 איכות.  בחינת ה

 
את עמידתן  וספת  לשוב ולבדוק פעם נ  מהמועצהמנוע  ור בסעיף זה כדי לן באממובהר, כי אי  10.3.6

במכרז, ובמידת    זוכהעה הההצלב בחירת  , זאת עד לשו שלב זהות שעברעצשל ההבתנאי הסף  
 ם שלב זה.  צעות כאמור גם לאחר סיוההצורך, לפסול 

 
 תיקון טעויות  10.4

 

   קול קורא. השל מסמכי  תויוטעלתקן כות הסמ  צהועמל 10.4.1

 

המכרזיםועד 10.4.2 או  הרכש  רשאית  טעוי   ת ,  או  סופר  טעויות  חשבולתקן  שנתגלוות   נאיות 
 שהוגשו לה.  בהצעות 
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ב 10.4.3 יעשה  הטעות  ההצעות  תיקון  בדיקת  הומהלך  ו)א  עדהבידי  מטעמה(  מי   רשם יו 
 קול.  וטובפר

 
 ר למציע.  ההודעה על התיקון תימס 10.4.4

 
 ת הצעו  תלפסי 10.5

 

עומד   הצעותרשאית לפסול    המועצה 10.5.1 ף ו/או הצעות אם הן חסרות,  י הסבתנא ות  אשר אינן 
ת  , זולקול קוראנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא  סות על הוטעות, או מבוסמ

 .  החליטה הועדה אחרתאם 

 

  םעו/או    עצההמו   של המציע עםמובהר, כי במקרה של ניסיון רע  , ור לעילמ בלי לגרוע מן האמ 10.5.2
ה כאילו לא עמדה ול את הצעת המציע ויראולפס  המועצהיה רשאית  התומית אחרת,  רשות מק
ה שבתנאי  טעסף  כל  מלהעלות  מושתק  יהיה  בהליך  המשתתף  מציע  ההליך.  כנגדל   נה 

 זה.תביעה בקשר לחוקיות סעיף ה ו/או כל טענ לופי ומוחלט ע לא ס ור מ האמור ומוותר וית

 

צעה בתום  בה  ככל שיהיוים  ים טכני מ גלמחול על פ  המועצהכותה של  זמוע  לגר   די אין באמור כ 10.5.3
 לב.

 
 פי כל דין. -על  המועצהד העומד לטובת  מכל סע אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 10.5.4

 

 קורא בקול הזוכה  10.6
 

 .הז הקול קורא וראות  ה בהתאם להזוכה   תבחר את  המועצה 10.6.1

 

  כל הצעה לבחור    איט לאו להחל  תר,וה בי רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימ  המועצה 10.6.2
  .מועצהלח את מירב היתרונות והכול במטרה להבטי  ,אישה

 
 סייגים 10.7

 

ים רשאית שלא  ראקול קוועדת  ותיה על פי כל דין,  כוי מסמוע  לגר  ומבלי,  לעילמור  אה   אף  על 10.7.1
 על מציע כלשהו כזוכה במכרז.  להכריז

 
ישת  גין רכבות, בר, להמועצהאת  מ  פוישי  לכל פיצוי או  םזכאי  ולא יהי  המציעיםבמקרה כזה,   10.7.2

 .  קול קוראי מכסמ
 

 ההסכם  10.8
 

כ  מובהר,  ספק  הסר  עולמען  ההסכם  רבי  ברל,  לחתימת  הסכם  קיים  יהא  ב תוק-א   ין ף 
 הצדדים.  

 
 תנאים כלליים  11

 

 טענת הסתמכות  לת שלי 11.1

 
 . תפות בהליך והגשת ההצעותרך השתים לצו א מתמשפטי  שקיבלו ייעוץהמציעים ייחשבו כמי 
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 ייחודית   ת שיפוטינת 11.2

 
ענ הנוגע י יכל  הנכרת  מל  ן  ו/או להסכם  זה  בבו,  מכוחכרז  ורק  ך  המשפט המוסמית  יידון אך 

 . באר שבע במחוז תביעה ואשר מקום מושבו נה עניינית לדון בבחימ
 

 וצאות ההשתתפות בהליך ה 11.3

 

לבכל   11.3.1 ישא  בהוצאות  מציע  מסמכי  רלבהליך,    ותופתתהשדו  רכישת  קוראבות,   קול 
 . קול קוראדיקות נשוא בוביצוע 

 

  .אלה ותהוצא ין  בג  המועצהכאי לכל שיפוי מאת ז א יה א ל המציע 11.3.2

 

 ההתקשרותוע או דחיית תחילת ביצ  צההמועביטול על ידי  11.4

 

 .  דנא י, לבטל את ההליךפי שיקול דעתה הבלעדרשאית, בכל עת ועל  המועצה 11.4.1

 

ההליך   11.4.2 תהא  המועצהידי  - לעבוטל  היא  הפרויקט,  את  לבצע  או    רשאית  בעצמה 
   ך.לכקשר עה בתבישתהא למציעים כל טענה או  ילמבם,  שיייל ים שבאמצעות צדד

 
חתימת   11.4.3 רק  כי  ראש  מובהר,  ידי  על  גזבר  המועצהההסכם  חותמת   המועצה,  בצרוף 

 . המועצהת  יב אתחי   המועצה
 ן ניס יוסי                

 המועצה ראש              
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 םטפסי
  ונספחים
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 1טופס מס' 
 טופס הצעה י ההזמנה ותנאבנת אישור ה

 
 ד לכבו

   מועצה מקומית להבים
 

 ג.א.נ,
 עמדות רוכלות להעמדת ראקו קול ן:הנדו

 

והבנו    למדנו  ,תעמדות רוכלו   העמדתל  קול קורא, כי קראנו בקפידה את מסמכי  שרים"מ מאהח ו  נא .1
ובדקנ בהם,  האמור  הת  ואת  הדרישות,  כל  את  ו בקפידה  והמשפטיים,  הנסיבותנאים  הפיזיים   ,

להש הפ  עי פהעשויים  ביצוע  על  או  הצעתנו  בזאת  ו רעל  מוותרים  אנו  וכי  טענה  א ר מיקט,  כל  על  ש 
באי  א-שעילתה  של  בה-י א  ו ידיעה  אדרישותנה  תנאים  נסיבות  ,  ומשפטיים, ו  פיזיים   כלשהם, 

 . יךאספקת השירות כאמור במסמכי ההל ע ואו על ביצ העשויים להשפיע על הצעתנו 
ים על דרך  המצורפ  םיוכן במסמכה להציע הצעות,  נמזה"מ, מסכימים לתנאים המפורטים ב הח   אנו .2

 ם וצרופותיהם. פחיהל נס כ  עלההפניה ו

רים הנדרשים לביצוע  ל ידנו יהיה בעל כל האישוה המוצע עא כי המבנולווד  ו לבצענ יל עי  כ ידוע לנו   .3
נבהפעיל וכי  מועד  עצ ות,  על    עד  המסגרת  פעלת  אתתחילת  במבנה    ידנו  הנדרשות  ההתאמות  כל 

 סמכי ההליך.  מב ט וכמפור
ע רועם קבלת איש  .4 יהוכם בכתב  נספחי  ו ל קבלת הצעתנו,  כל  על  ם  כסה,  ההתנאים המפורטים בה, 

 ינתנו. מבח  חייבמ
נשוא ההזמנה    ת ובהסכם לביצוע העבוד   המועצהקשרות עם  , כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתלנו  ידוע  .5

  שבו לא יתקבל אישור   מקרהבכל    .בתאם למסמכי ההליך  המועצהישורי  קבלת אחתימת חוזה ו  הינו
לעיל,    צה ועהמ מהמפורטים  המסמכים  /ולמי  כל  יוגשו  לא  זמן  רפך  תובהנדרשים  או  תה ק  יה  זה, 

עם    אקול קורנשוא    שירותיםבהסכם לביצוע הלפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר    עצההמו רשאית  
לנ תהיה  ולא  כלשהו,  אחר  ט קבלן  כל  דריו  טענה,  כל  על  מוותרים  ואנו  כלפי  תביע  ו/או  הש ענה  ה 

 יתנו במכרז.   י כלהתקשרותה עם אחר, על אף ז רקשב  המועצה

 ותפוליסות הביטוח המפורט כם את  ד בידיולהפקי דרישתכם  פי  על    כםד רמשל  אאנו מתחייבים לבו .6
 ם הטעונים המצאה.יפ והראיות הנוסבו ואת כל המסמכים 

 .  א זכות חזרהה, ללבתוקפ דוהצעתנו זו תעמ .7
גלוי פר .8 ל א /ו  נות עהצי  ט אנו מתחייבים למנוע את  ולמשתתפים אחרים  ו לא  גלותם לאחרים בכלל, 

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם  סות הביטוח,  ת פוליא  כםדייבד  קיפ שנ,  ראקול קוככל שנזכה ב .9

 בהצעתנו זו.   להנכל
נפקיד את .10 ולא  ו/או את    במידה  ו/או את המסמכים האחרים הנזכפוליסות הבהערבויות  ם  יר יטוח 

בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת    ריראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגד,  ימים  7תוך    לם הנכלבהסכ
 .  המועצה , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-א"ל תש (הזחו

 

 ך, מותנה בחתימת ההסכםמכ  תמעשמעל כל הד תחילת ההתקשרות,  עו מ   רים כי הבנו כימצהיאנו   .11
 עבודה. ומית לדרכים וקבלת צו התחלתלאה  המועצה דייעל 

 
 כבוד רב, ב
 

  _______________      ____ _______________ 
 חתימה וחותמת המציע        יך  תאר  
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 2 ס'מטופס 
 

 
 2022: ___ ____ ךריתא

 

 : לכבוד
   מועצה מקומית להבים

 
 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

 

 

עו"ד בז____________ ___  רו"ח/הנני,  מאשר  כי_____  החתום/_____________   את,  על    םי____, 

לקול  "( במסגרת ההזמנה להציע הצעות  עיצהמ"__________________ )להלן:  __  י דיצעה שהוגשה על  הה

, והיא מחייבת  מציע בחתימתו/םהמוסמך/ים לחייב את      "(קול קורא)להלן: "   ותעמדות רוכל  להעמדת  קורא

 . ן בנוגע למכרזניי וע  את המציע לכל דבר

 

 
 בכבוד רב, 

 
 

  ____________ ___ 

 _ ________ מ.ר. ___ 

  

  



 המועצה המקומית להבים
 

  
  

עמדות רוכלות  להצבת -קול קורא  
    שרד עוה"ד גדעון פישר ושות'  למ תהזכויות שמורו 

________________חתימת המציע: _____  

 

 
 34מתוך  15עמוד 

 

 

 3ופס מס' ט
 

   יבורייםסקאות גופים צ"י חוק עתצהיר עפ 
 

את האמת וכי   רשהוזהרתי כי עלי להצהי חר_______ לאז. _______ _,ת._________מ ____אני הח"
שה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:אעא  לם באחוק הקבועים ב אהיה צפוי/ה לעונשים  

 
 ______________  _____________ ב________שמש כ____ י מהננ  .1

 המציע   שם   תפקיד      
 

 המציע. יר זה מטעם ה צהנני מוסמך לתת ת .2
 

 ים להלן:וראמהבין טי מעיף הרלבנ סיש לסמן את ה .3
 

 ותר משתי עבירות***; י ביקה* אליו לא הורשעו** או בעל ז ציע המ  
 

ב   או  אליהמציע  זיקה*  הורשעל  ב ו  משתיעו**  ההתק עבירות**  יותר  במועד   אך  רות  ש*, 
 ה. חות ממועד ההרשעה האחרונפ ל****חלפה שנה אחת 

 
 ; 1976-ים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבורי 2ף עיבס דרתוכהג –ל זיקה" ע"ב *

 ;31.10.02ר יום ירה שנעברה לאח בפסק דין חלוט בעב הורשע –"הורשע"  **
עובדים זרים  י חוק  ירה לפ או עב   1987-ם, התשמ"ז כר מינימוחוק ש  עבירה לפי   – עבירה"  " ***

   1991-נ"אנים(, התשגוהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה  רו)איס
העבודה,    יק להגברת האכיפה של דינ לחו  2בסעיף    ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 

 ותו חוק. שית לא מנויות בתוספת השליעל הוראות החיקוקים ה  , גם עבירה2011- התשע"ב 
ב  –"מועד ההתקשרות"   ****  לגוף    –מכרז    אללעניין התקשרות בעסקה  המועד  שבו הוגשה  

מועד     -רה  הצעה כאמוערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשנ   יהפ ול   הצעהציבורי  הה
 . הההתקשרות בעסק

 
 בין האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מ  .4

)להלן    1998- לות, התשנ"חבגון זכויות לאנשים עם מולחוק שווי   9הוראות סעיף   – חלופה א'  
 הספק.  לות על אינן ח ות"(ויון זכויו: "חוק ש

 
 מקייםל הספק והוא  ויון זכויות חלות עוש לחוק  9הוראות סעיף   – חלופה ב'     

 . אותן 
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נטיות וות המשנה הרללסמן בחלופויש להמשיך ו  -לעיל  4בסעיף  חלופה ב' ן את הלמציע שסימ .5
 להלן: 

 עובדים.   100- פחות מ  מעסיקהספק   -( 1)חלופה     

    ( ו  100  קהספק מעסי  -(  2חלופה  ודה  לפנות למנכ"ל משרד העבהוא מתחייב  עובדים לפחות, 
ובמידת    , תלחוק שווין זכויו  9עיף  שום חובותיו לפי סבחינת יי  רתיים לשם ים החבהרווחה והשירות

   ומן.בקשר לייש  לשם קבלת הנחיות  –הצורך 

תיים לפי  רבהרווחה   והשירותים הח  משרד העבודה  יע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל  שהמצ   במקרה
  – (  2ופה )באותה חל  כאמור  שלגביה הוא  התחייב, ונעשתה עמו התקשרות  ( לעיל2ה )הוראות חלופ

  ,ויותן זכחוק שוויול  9חיות ליישום חובותיו לפי סעיף  נ הקיבל  כנדרש ממנו, ואם    הוא מצהיר כי פנה
 גם פעל ליישומן.   ואה

ל  ר זה למנכ"יב להעביר העתק מתצהייחהספק מת   -לעיל  4בסעיף  ת החלופה ב' למציע  שסימן א .6
)ככל   המועצה שרותו  עם ממועד התקימים   30 ם בתוךוהשירותים החברתיי  משרד העבודה והרווחה

 ר(.  ומשתהיה התקשרות כא 

 אמת. י יר התצ ןותוכ ו חתימתי  ז הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי,  .7

                                                                                                           _______ _______ 

 ת המצהיר  חתימ            

 

 
 אימות חתימה  

 
ב'  ג/מר  פניבע/ה  ____ הופי_ . ________ (, מאשר כי ביום ____ר.____, עו"ד )מ_________אני הח"מ  

א  ר את האמת וכי יהא/תהיהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצ___, לאחר שה____________,  ת.ז. __________
ו/ה  צהירו/ה לעיל בחתמת תוכן תאר/ה בפני  , אישבאם לא יעשה/תעשה כןעונשים הקבועים בחוק  צפוי/ה ל

 עליו בפני. 
 
 

  ______________ 

 עו"ד  ______ 

 ) חתימה+ חותמת(  
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 7מס' פס וט
 

 בדבר אי תשלום "דמי תיווך"  הצהרה
 

"מ  ו הח, אנ 1977- "זתשלחוק העונשין, הבנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות   .1
 ת כדלקמן:אזים ומצהירים בב י________ מתחי______ ___ _________________

 

 ו/או כל דברכסף    אה ו/אוהנ  טובתקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל  או ל/ תת ויע ו/או לצלא לה .1.1
ה  מועצשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של  בעל ערך במטרה לה

,  רחכל גורם א  ו טעמה ו/אמי מ  ו/או  מועצההו/או עובד    מועצהביד  או בעל תפק   מית להביםמקו
 הנובעים ממנו.   סכם/הזמנהו/או כל ה ליך התקשרותלהבקשר 

 

  המועצהו/או עובד    מועצהבקיד  רין ו/או בעקיפין, עם בעל תפשלה, במישתף פעו לא לשדל ו/או ל .1.2
יך התקשרות  י הקשור להלדע חסוי/סודבל מיו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לק

 ם ממנו. יעהזמנה הנוב /כם ו לכל הסאו/

 

  המועצה   עובד או  ו/    מועצהביפין, עם בעל תפקיד  או בעק/ ו  , במישרין השדל ו/או לשתף פעולל  לא .1.3
או/א גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  לא  ו  ו/או  מלאכותית  בצורה  מחירים  לקבוע  במטרה  חר 

 תחרותית.

 

ו כל  א/ו  המועצהות של  ההתקשרכי  לעיל במסגרת הלי  1.3עד    1.1מור בס"ק  לא  לא פעלנו בניגוד .1.4
 מהם.ה שנובעים נ מהסכם/הז

 

שומרת לעצמה    המועצהכי ע לנו יל, ידולע 1יף  סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסע חשד עורר במידה וית .2
כי נעשתה    הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשדאת  

ו/או  תהתקשרוה  הליך עיף זה: ")בס  ך אחרו/או בכל הלי  עולה כאמור,הפ   ו את הצעתנ לקבל    אל"( 
זכייתנו/  תקשרותבהליך הה זמן שהוא את  ו/או ההתקשר   ךו בהליאו לבטל בכל  זמן    לבטל בכל  ות 

 כם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.שהוא את ההס

 

בים  נו המעורמטעמומי    גינו, סוכנינוה שלנו, נצי, קבלני משנ ואנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינ .3
 נה הנובעים ממנו. סכם/הזמו/או ה  המועצהשל  שרותהתק  בכל דרך שהיא בהליך

 
 

 החתום:אנו על  באתי/ב ולראיה
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 __________________ שם: ___
 ___________________   חתימה:

 ותמת )חברה(: ___________ ח
 

 אישור
 

  _ ה בפניי מר/גב' _______/ _ התייצב___ ם ___ __, מאשר/ת בזה כי ביו. _________ מ.ראני הח"מ, עו"ד  
יו/ה  ה כי על /הזהרתיוולאחר ש ______/המוכר/ת לי באופן אישי,  __ מו/ה בת.ז. מס' _צה עאשר זיהה/ת 

וכי אלהצ את האמת  בחוק,  היר  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  יהא/תהא  כן  יעשה/תעשה  לא  את  ם  אישר/ה 
 ה עליו בפניי. /ת תצהירו/ה וחתםנכונו

 ______ ________ __ 
 עו"ד )חתימה +חותמת( 
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 8 'טופס מס

 
 לכבוד 

   ית להביםמועצה מקומ
 

 ג.א.נ, 
 

 ת עמדות רוכלולהעמדת  ראקול קו הנדון:

 טופס הצעה  

 

 : המציע  שבנדון, מטעם קול קוראבהתאם לתנאי  ור מוגש איש
 

 _____.  ע: __________שם המצי
 

 _.  מספר זיהוי: ______________
 

 .כדלקמןם נהאחת לעמדת רוכלות מליים מיני דשיים דמי שכירות חויר מח
 

   ₪ 2,000-ות וירקות ירלעמדה למכירת פ
 

   ₪ 0001,-אורגנייםלעמדה למכירת פירות וירקות 
 

  .₪ 003  -פרחים ת מכירלעמדה ל
 

   . ₪ 1,000- אק( רט ד)עגלה/פוון למכירת מזרר  כב עם נגלהעמדת ר
  

 
   .מם כוללים מע"ליים ואינמינימ הם סכומים הנ"ל  כל ה

 
   ל על הסף.תפסדמי שכירות חודשיים ל ת הצעה לעמדת רוכלות מתח

 
שעות לכל    4במשך  אחת בשבוע  ם עם המועצה פעם  בתיאו בלבד  ד  קום אחבמ  המכיר מדת עמדות  הצעת להע 

 או אחרת בתיאום מראש. היותר  
 

 הצעת המציע :  
 

וספת מע"מ ככל  בת_________ ₪   הינם  ת ___________דלעמ  ידיהשכירות המוצעים על  דמי  תשלום 
 וחל. 

 
 ובברכה,  בכבוד רב

 
 

 ____ ___ .___________ 
 ]שם המציע[ 
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 10פס מס'טו
 

 כתב ערבות
 
 

 לכבוד:
    ת להביםקומימועצה מ

 

 ___. _ ___שם הבנק:  __________
  ניף הבנק: _______________.ס

 . ___ ________:  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___ סניףהמס' הפקס של 

 
   ת מספריערבות בנקאהנדון: 

 
בקשת .1 ]ה  לפי  _ מ  [מציע_________________  זיהוי  מרחוב  ס'   ___________

מיקוד_____  ___________________________  כולל  מלאה  )]כתובת  אנו  הנערב""הלן:  ל[   )
( ₪  לפיםחמשת א:  )במילים₪    5000  לסךום עד  סכ  ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל

סכם שנכרת  הוה   ה עצל קורא שפרסמה המולקו  בקשר   ( שתדרשו מאת הנערבסכום הערבות"")להלן:  
 מכוחו.  

  א מתפרסם מפעם ושה  , כפילל פירות וירקות(ורכן )כ חירים לצהמסכום הערבות יהיה צמוד למדד   .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:""המדדן: )להל  הלפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

ה  מד  לעניין יסודי"  "המדד  יהא  זו  _______ערבות  חודש  _______ד  בתאריך  שהתפרסם   ___  _
 __ נקודות.ר ________ בשיעו

 ות זו.שתכם עפ"י ערבידר  רון שפורסם קודם לקבלתחמדד הא זו יהא הלעניין ערבות  "המדד החדש"   
 לקמן: הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כד  .3

ל   יהיו הפרשי הצמדההמדד היסודי    ם יתברר כי המדד החדש עלה לעומתא  מכפלת  בסכום השווה 
 החילוט מחולק במדד היסודי.  סודי בסכוםדד הילמ ההפרש בין המדד החדש  

ה  המדד  יהיהאם  לכם  מנמוך    חדש  נשלם  היסודי  בדהאת  המדד  הנקוב  לסכום  סכום  עד  רישתכם 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

או    תכם בפקסימיליהממועד קבלת דריש  ( ימים5מישה )שתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחלפי דרי .4
  על סכום   כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלהלם לכם את  נו נשא   בכתובתנו המפורטת לעיל,

לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת    שתהיו חייבים   ימבל בתוספת הפרשי הצמדה,    ת הערבו
ור  ילוק הסכום האמלדרוש תחילה את סב כלפיכם או  י שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוגנה כלשהה

 מאת הנערב.  

יתבצע    התשלוםין, וכי  יכול שתהיה לשיעור  הם מכוח כתב ערבות זשתכם לתשלוי דריכ  מובהר בזאת, .5
לדרישתכם   שסך  ו כאמבהתאם  ובלבד  סר,  על  יעלה  לא  זה  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כום  כל 

 . ותהערב

כם על פי הפרטים  בנקאית לחשבונ  על דרך של העברה  יעשה על ידנו  לעיל,  3התשלום כאמור בסעיף   .6
תכם  עיקול דעל פי ש  באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם   דרישתכם אודכם בי  שיימסרו על 

 הבלעדי. 

זו   .7 לאתישערבות  עד  בתוקפה  זה    __________יום  ר  תאריך  ולאחר  בלבד  בטל)כולל(  ה  תהיה 
לנו בכתב ולא  ריכה להתקבל אצעל פי ערבות זו צ. כל דרישה  כם, אלא אם הוארכה על ידומבוטלת

 נ"ל. ה יאוחר מהתאריך

 ינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו א .8
                

 , בוד רבבכ
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  מ "בע בנק _______________  

 
 _______ וחותמת הסניף. ________ ייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה __________טופס זה ח

 
 

 
 

   12ופס ט
 

 דבר העדר עבר פלילי תצהיר ב
 

 קמן:לבזאת כדיר/ה _______ מצה _____________________ ת.ז __אני הח"מ _
 

תצהי .1 נותן/ת  בשם  ז  ריהנני  "ה  )להלן:  עמקול  "(  המציע ________________  להצבת  דות  קורא 
 רוכלות.  

 יע. מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המצ  כי הנניבזאת, אני מצהיר/ה  .2
 

כי .3 בזאת  מצהיר/ה  ממנהליו  הנני  מי  ו/או  הורש  המציע  עימעו  לא  שיש  פלילית  קלבעבירה  או  ה  ון 
וזאת בעשר השנים שקדמו    ירות מין,באו בע/ ו  מהבאלימות או בעבירות מר  הת הכרוכפליליבעבירה  

 להכנתו של תצהירי זה.

 

 י דלעיל אמת.ר הו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיז .4
 

 ____________  
 ר חתימת המצהי

 

 אישור 
 

ברחוב __________,    י, במשרד_____ו"ד _________ י, עום ________ הופיע בפנ בי  בזה, כי  הנני מאשר
________ ______ _'גבמר/ מספר  זהות  תעודת  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה  המוסמך/ת  _______,   ,____

ה להצהיר את האמת וכי  / ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו  מכרז ועל תצהיר זה בשם המציע,ללחתום על ההצעה  
תם  ח ול  את נכונות הצהרתו דלעי   רכן, אישתעשה  ק אם לא יעשה/בחו   פוי/ה לעונשים הקבועיםה ציהיה/תהי

 ה בפני. עלי
 

 _____________ 
 עורך דין 

  



 המועצה המקומית להבים
 

  
  

עמדות רוכלות  להצבת -קול קורא  
    שרד עוה"ד גדעון פישר ושות'  למ תהזכויות שמורו 

________________חתימת המציע: _____  

 

 
 34מתוך  22עמוד 

 

 

   13טופס 
 

 תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 
 

( טעמומ  לחתום המוסמך או, בו  שליטה בעל, מנהלו י "ע התצהיר ימולא, תאגיד הוא   המציעש  ככל . המציע י"ע ימולא  התצהיר )  
עודת זהות מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת  אני הח"מ, ____________ , נושא/ת ת

 ם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק א
 

קורא    לקול ק מהצעה  לכח   ו/או לחבר מועצה,ד הרשות  כתצהיר בדבר היעדר קרבה לעוב  יר הנני עושה תצהי .1
 . (המועצההלן: )ל להביםשל המועצה המקומית  

 שם המציע: _____________________ מס' ת.ז. / ח.פ. של המציע: ________________  .2

ומוסמך להאני מש .3 בתפקיד _____________________________ אצל המציע    / צהיר מטעמומש 
 .המיותר[את אני המציע ]מחק 

 : ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאיםה ההמועצר בזאת כי  הנני מצהי .4

 כדלקמן : , בין היתר, הקובע   1950  -צו המועצות המקומיות , תשי"א )א( לא103סעיף  .4.1
רה אחוזים  , סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשחבר מועצה, קרובו"

א יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה,  בו, לובד אחראי  שאחד מהם מנהל או עברווחיו או בהונו או 
 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. ןב  -יין זה, ״קרוב״ לענ

 כדלקמן : בין היתר,  ,הקובע  1950 -צו המועצות המקומיות , תשי"א ל 142סעיף  .4.2
ל  פו, ככנו או שותעל ידי בן זוגו, סו בעצמו ולא    רין ולא בעקיפין, לאלא יהיה לעובד מועצה, לא במיש"

ה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת  חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעש
ן שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם  שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לעני

 " הכללי של עובדי המועצה. 
,  הציבור ברשויות המקומיות הקובע  נבחריניינים של  לים למניעת ניגוד ע דעה בדבר כל)א( של ההו  12  כלל .4.3

 : ר, כדלקמןבין הית
ר  חב    -לעניין זה, ״חבר מועצה״    .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית

 יטה בו.למועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש
   כי: דיע ולהצהיר ם לכך הנני מבקש להו בהתא .5

בן  אדם שהוא המועצה   תמליאבין חברי נני חבר מליאת המועצה ואין :[ איהוא המציע  ]ככל שהמצהיר .5.1
 . פישותי, אדם שאני סוכנו, או אחות  י,, אח יבת ני,, בשלי , הורהיזוג

שיש לאחד מהם חלק  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  עה מוגשת ע"י תאגיד:[  ]ככל שההצ  .5.2
  עובד כמנהל או  משמש כאו שאחד מהם    המציעד  התאגירווחיו של  אחוזים בהונו או ב  עשרההעולה על  

 . מציעאחראי ב

ם שיהיה זכאי  מועצה, ואין כל אדאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד באינני עובד המועצה,   .5.3
 ועצה ישרין או בעקיפין, שהוא עובד המ, במ קול קוראטובת הנאה בקשר לחוזה נשוא  לחלק או 

 ם או קשר עם מציעים אחרים.ללא תיאוכרז מוגשת  הצעת המציע למ .6

כי .7 לי  לפסול את הצעתי אם    ידוע  או אם מסרתי    קיימתהמועצה תהיה רשאית  לעיל,  קרבה כאמור 
 הצהרה לא נכונה. 

 אמת.  וינה רה זו לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצה יר בזאת כי הפרטים שמסרתיאני מצה  .8
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 _________ ____    _________________ ___ 
 ר יהימת המצחת      ריך תא  

 אישור
 

ב בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  משרדי  אני 
אברחוב    ____________ מר/גב'  עצמו/עצמה  _________________________  זיהה/זיהתה  שר 
היה צפוי/ה  ה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תזהרתיו/י_ ולאחר שהת ת.ז. מס'________באמצעו

 ו בפני. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עלי
           ___________________ 

 ותמת עו"ד חתימה וח            
 מסמך ב' 

 
 לחוזה המועצהעמ"ש אישור יו 

 
  קול וקרא א חלק ממסמכי  והם  ההסכ

 שפורסם והוא מאושר לחתימה.
 

 
 

 
 , עו"דקיוד יבורסד

 
 24.10.2022 יך:תאר

 

 הסכם להצבת עמדות רוכלות

2022שנת  _______  ביום ______ לחודש   יםבבלהשנערך ונחתם   
 

   םמית להביעצה מקו מו בין:
   הביםל______ _ח' ____מר            
טל: ___________ פקס:________              

"(   המשכירה)להלן:"             
 מצד אחד  

 
 ________ __________ _________ לבין:

 ______ __________ עיר_____מרח' _____
 _ פקס:_________   _________ טל: ______

          "( שוכריםהלהלן: "  )   
 מצד שני 

"( צדדיםיחד :"ה) להלן    

 .  עמדות רוכלותהצבת  לצורך  קול וקראמשכירה פרסמה הליך וה   הואיל 
 

 ("קול קורא" ) להלן:  קול וקראעים הזוכים בוהשוכרים נבחרו כמצי  הואיל ו
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ן:דים כדלקמתנה והוסכם בין הצדהולפיכך   

 מבוא .1

 קרי זה ויש לקראם ביחד. הסכם העי  מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות המבוא דלעיל  .1.1

 כם העיקרי.  בהס ראהכל הו ושכר גוברים עלמ ביחס ל  שכירות זה אים בהסכםהתנ .1.2

 

 המושכר .2

 .  בתאום עם המועצההמשכירה תשכיר לשוכרים את המושכר המסומן  .2.1

 השכירות  מטרת .3

מובהר כי מטרת המושכר מותנית    . עמדות רוכלותלטובת  ש במושכר  שימו השכירות היא    מטרת .3.1

 . ון ו/ או היתרי שרי, לרבות לעניין יןות כל דבקיום הורא

נות בהסכם זה ובפרט בסעיף  להשתמש במושכר, אלא במגבלות המצוים שלא  השוכרים מתחייבי .3.2

 עיל. ל 3.1

, (ישיון עסק"ר")להלן:    עסק הנדרשים להרישיון  ן רב את תנאי  בעיוהשוכרים מצהירים כי בדקו   .3.3

למטרת השכירות,  של הרישיון שדרוש  ת  והמגבלו נהל במושכר וידועות להם ההגבלות  כוונתם ל שב

רה בהסכם זה הם מתחייבים  רשאים להשתמש במושכר למטרת השכירות האמול מנת שיהיו  עכי  ו

תנאי לשימוש  תקופת השכירות, כ  ן תקף למשך כלישיובעצמם ועל אחריותם לקיומו של רלדאוג  

 מושכר.ב

המוסמכים  המוסמכות והגופים  ת  הרשויו  חשבונם ועל אחריותם הבלעדית מאת  ישיגו עלהשוכרים   .3.4

 המושכר.ים המתאימים להפעלת  ת ו/או ההיתר ויונ שאת הרי

ת את כל  לעשוצאת רישיון עסק וכן לחדש ו/או  ק השוכרים בלבד יהיו אחראים להולמען הסר ספ .3.5

, כאמור בהסכם זה,  ועל כל חוקי  ל פי דיןהנדרש כ  מושכרה  רישיון לניהולעל מנת לשמור על    הדרוש

בים לשמור בדייקנות על כל  שוכרים מתחייהך.  כוצאות הכרוכות בבלבד יישאו בכל ההם  העזר וה

שכירה,  והמ  כר, ויהיו אחראים כלפי הרשויות במלואם, בכל הכרוך בהפעלת המוש  הוראות החוקים

 לדין. ין ו/או בניגוד  ר או רישוי כד שכר ינוהל ללא הית אם המו

יהם  פכל  ןאישום ו/או תטע  ה ו/או תביעה ו/או ישקבלו דרם וככל שהמשכירה ו/או מי מטעמה י א  .3.6

ריות  שוכרים יקבלו על עצמם את כל האחמושכר אזי ההגעת בדרך כלשהי להפעלתו של  טענה הנו

להוציא על מנת    הוצאה שיאלצו  באופן מלא בגין כלאו מי מטעמה  /רה ווישפו ו/או יפצו את המשכי

ו/או  להתגונן   הדרישות  ו/או  התביעות  מיד/ו  אישומיםמפני  אלו  טענות  דרישה    או  קבלת  עם 

 ה. נה של המשכירוראשה

מושכר ו/או המושכר  או כל היתר נדרש להפעלת מטרת ה /והוצאתו ו/או תקפותו של רישיון העסק  .3.7

 ם ובאחריותם. חשבון השוכרי ועל יעשה על ידי
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ה .3.8 עסאי  רישיון  כחוק  שגת  כל  ק  הנ  ו/או  חוק  היתר  פי  על  השכירדרש  מטרת  ע"י  להפעלת  ות 

במהמ תיפגע  לא  השכירה  במחויבות  מהתחייבותםיוכר שאומה  וביצוע    ם  זה  הסכם  פי  על 

 עליהם על פי הסכם זה.   התשלומים המוטלים

 

 השכירות תקופת .4

)                 ושכר למשכירה  ה במקמסירת החז  חל מיוםהם שיספרו  חודשי  12תקופת השכירות היא   4.1

  ימת החוזה חת  ל מיום במושכר( זאת החה במועד מסירת החזק  תמולא  המדויקתכירות  תקופת הש

 (."תקופת השכירות"____) להלן:_ם _ ליו ועד

 

כל  ים  חודש   12תקופות קצובות של    רבעבאלהאריך את תקופת השכירות  אופציה  תהיה ה  לצדדים 4.2

 . פחות יום אחדים חודש 60ופה כוללת של  ועד לתק ("ציההאופ")להלן:  אחת

 
ים את  תו לסיונלמשנהו על כו אם הודיע צד  ליהן אלא  אלו יתחדשו מא  פותצדדים מסכימים כי תקו ה 4.3

 .תדשים לפני תום תקופת השכירו חו 3ת, ובהתאם תינתן הודעה מוקדמהשכירות  הסכם

 .וא הסכם זה לסיומוב' לעיל יב דיע צד כאמור בסעיף קטן הו 4.4

 

לעיל, מבלמ 4.5 הזכות להביא הסכם שככר  הובי לגרוע מהאמור  זה  לסיום  י למשכירה קיימת  ירות 

 . הפרה יסודית של  ההסכםבמקרה של 

 תמורהה .5

במהלך  ן פעם בשבוע  עליה שולח ב  רוכלות שניתן להצית  עבור כל עמדלמשכירה  ים ישלמו  וכרהש .5.1

  י"דמ )להלן:  מתקופת השכירותדש עבור כל חו, ל שחלככ פת מע"מבתוס ₪   _____ סך של   חודש

 (."תשכירוה

ה ליום  ההמחאה הראשונשכירה.  למיימסרו  המחאות ש באמצעות    שכירהלמישולמו    כירותהש  דמי .5.2

המועצה    .בתוקפו  יעמוד ההסכםשנה בה    בכללכל חודש וכך    10המחאות ליום  ה  ויתרות  השכיר

 ו.  מי מטעמהמועצה או אישור גזבר אחר ב מנגנון תשלוםאית לקבוע שהיה רת

של דמי השכירות המשולמים בגין   עדכוןך , המשכירה תהיה רשאית לערו ייםמובהר כי אחת לשנת  .5.3

 ם זה.  שוא הסכהכנס נ

 תשלומי מיסים   .6

דם המאוחר מבין  מושכר על יהשכירות ועד לפינוי ה ת  ך כל תקופ השוכרים מתחייבים לשאת, במש 6.1

ים  מיסו  הורט להלן: תשלומי ארנונ כמפכר  ם הנוגעים למושצאות והתשלומיבכל ההו  שני המועדים,

 זיק .חומ ל משתמשיון שילוט וכל מס אחר החל עעסק רישחשמל, רישיון עירוניים, מים, 
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ידי השוכרי 6.2 על  ישולמו  והנכון לשלמם לגוחהם במועד  התשלומים האמורים  ו/או  ף הרלוונטי  וקי 

דרישת   פי  על  השוכריהמשכירה,  הרשויות.  בתוךימציאו  למשכירה  את  ימ  21  ם  מדרישה  ים 

 ה. חייב בתשלומם, על פי הסכם ז שוכרים ע התשלומים שה ת, המעידים על ביצובלוהק והאישורים 

 

משיל 6.3 ע   ים  החלים  אחזקה  הוצאות  או  חובה,  תשלום  משנהו,מהצדדים  לצד  י  ל  השני  הצד  שלם 

וריבית בש צירוף הפרשי הכך, הכל בימים מיום שנדרש ל  10, תוך  לם תשלום זההמש יעור  צמדה 

 נק דיסקונט בע"מ. ת ב נוו שווה לריבית חריגה בחשבה

 

 ם.  סוף היוקדמותו ברו לכירה ולהחזיהמנקות את אזור השוכר מתחייב ל 6.4

 
 יום המכירה.  בתום  זור המכירה ולהחזירו להדמותו וכר מתחייב לנקות את האבנוסף, הש  6.5

 
 ות השוכריםהצהרות והתחייבוי .7

כי   צהירה  רת מהשוכ .7.1 ורומאשרת  עבדקה המאתה  כל חלושכר  יקיו בדיקל    סודית מצאו אותו ה 

אותו  יצרכל  תאיםמ לשכור  ומוכנים  מעוניינים  והם  מצבו   AS ISהם  יום מסירת החזקה  ב  כפי 

 ם מוותרים על טענת מום ו/או פגם.  והינ

 

תחייבת  קה ומהחז  ביום מסירת  AS ISוא  להם במצבו כפי שהכרת מאשרת כי המושכר מושכר  השו .7.2

ריותם הבלעדית,  חובאלבד  ב  על חשבונםיעשו    שכרפעלת המולצורך המושכר  שיעשו בכי ההתאמות  

משכירה, וכן הינו מותנה  מה מפורשת ובכתב של הסככפוף לקבלת ה   וכי כל שינוי שיעשו במושכר 

 דרש.ות השונות,  ככל שייקבלת אישור הרשוי י ביטוחי לביצוע העבודות ובבקיומו של כיסו

 

  של   רבות ל  של התאמת המושכריא  עלות שה  ישא בכל ה לא ת המשכיר  ען הסר ספק מוסכם כילמ .7.3

 . , אלא אם יוסכם אחרתתרו כר למטרת השכיתיקון ו/או החלפה ו/או התאמה אחרת של המוש

 

ח  להיחשב כדמי מפת   ח, או כל תמורה אחרת שיכולההשוכרת  מצהירה כי לא שילמו דמי מפת  .7.4

אית לדמי  זכ ולא תהיהכירות, קופת שתחילת תזה, או בתכוף לפני  הסכםפי  בהיכנסה למושכר על

ר. כן מוסכם  שכעו השקעות במוורה שהיא עם פינויים מן המושכר, גם אם יבצמל ת ו לכא/מפתח ו 

לא יחולו חוקי    ייחשבו לתשלום דמי מפתח, ו  ת, ככל שיעשו במושכר  על ידי השוכרת לא כי השקעו

 ירות זו.ל שכה ועגנת הדייר על הסכם זה

 
 ם  חריות לנזקיושכר ואהשימוש במ .8
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במומת   השוכרים .8.1 להשתמש  לכבצורה  שכר  חייבים  ולדאוג  וסבירה,  שבמש זהירה  תקופך  כל  ת  ך 

המושכר   ימצא  מתקהשכירות,  מתוחזקוכל  במצב  ומערכותיו,  הינם ן  י ותקשמיש    ניו   וכן  

סב מתחייבי על  לשמור  המום  של  יבת  מטרד  ליצור  שלא  נקיה   בע שכר  כלפי  העסקים  רעש  לי 

 ר. ם למושכהסמוכי

גוף,  או  /אדם, ו  כר, ו/או לגופו ו/או לרכושו של כלשלמו  קכל פגיעה ו/או נזם לחראיהשוכרים יהיו א .8.2

ו  ו/או לעובדיהם ו/או לכל הבאים מטעמם, ו/או למשכירה ו/א   םעצמשהו, ללרבות צד שלישי כל

השימוש    ו/או מן הנובע מן המושכר  טעמה, ו/או  נגרם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, הלכל הבאים מ

קים  לנז  ת כלשהייבה שהיא והמשכירה לא תישא באחריוס מכל    ידי כל גורם שהואעל  או  /במושכר, ו

 כאמור.  

ול שייגרם  יל, מוסכם כי השוכרים יהיו אחראים לתיקון כל נזק או קלקער ל מהאמו  מבלי לגרוע .8.3

פציה ככל  ופת האוירות ובהתאמה בתק בתקופת השכ  ו לתשתיות ו/או לציוד, שיתגלעשכר ו/א למו

   .שתמומש

ר, על מנת  מושכלבקר ב  בירה ותוך תיאום מוקדם עם השוכריםסעת    ל ה תהיה זכאית, בככירהמש .8.4

בתיקון,  ם את הוראות הסכם זה, וכן על מנת לבצע ו/או לבדוק צורך  ימלאכרים מלוודא כי השו

מעבר לזו    תיקוניםיטיל עליה חובת    מבלי שהדבר  ור אחר שיידרשו לדעתה במושכר,או סיד  עבודה

 בהסכם זה.רש במפושנאמרה 

ד י מתח  םהשוכרי .8.5 כל  הוראות  במושכר  להפר  שלא  לרבויבים  חוין  במקומות ת  העישון  הגבלת    ק 

 . 1983תשמ"ג   ייםציבור

כלשהו שהמשכירה    לום או פיצוי לשפות את המשכירה בשל כל תש  מתחייבים לפצות ו/או  השוכרים .8.6

או  /, וי , גופו או רכושולישאותו צד שאמור לנגרם כל נזק שהו, בגין כשלם לצד שלישי כלשתחויב ל

חראיים לו כמפורט לעיל, ובלבד שהמשכירה נתנה  א   םכריק שהשושה לפיצוי  וזאת בגין כל נזדרי

 . הודעה על תביעה כאמורלשוכרים 

   ביטוח המושכר .9

ו/או  מאחריות השוכ   מבלי לגרוע  .9.1 רוך  רים לעייבים השוכעל פי כל דין, מתחרים על פי הסכם זה 

 .  לקת בלתי נפרד הימנומהווה חזה והמצורף להסכם  יטוחב ח נספמפורט וחים כביט

 ירישו .10

של    והדרישות    תקנותתחייבים לשמור ולמלא בקפדנות את כל ההוראות, החוקים, המ רים השוכ .10.1

 .  ובהפעלת המושכרניהול ושימוש  כל רשות מוסמכת בכל הכרוך ב

שור  במי  שור האזרחי והןבמיהן    - ק  נה וחודין, תקהוראת  ל הפרה של  רים לבדם אחראיים לכ השוכ .10.2

 מפעילותו. םיובעבו הנ ביחס לנכס ולשימוש -והענשי הפלילי  

דרישת   .10.3 עם  יציגו  ההיתרים  המועצה השוכרים  ו/או   את  הרישיונות  הכרוכים   ו/או          האישורים 

 .  משכירהעותק עדכני שלהם ל יהול עסקם בנכס וימציאו או דרושים לנ/ו 
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ה הה .10.4 וה   לשימושניתנת  רשאה  הספעלבנכס  הוראות  פי  על  הינהזכם  תו  כל   ה  לקבלת     בכפוף 

אי    לגבי ת  חריולא תשא בא  המועצהרישיונות על ידי המורשה על פי דין.  וה  ריםהאישו  ההיתרים,

 . בת השגתם וקבלתםונות אשר חוישורים ו/או היתרים ו/או רישיהשגת א

 

 המושכרוי פינ .11

מן    השוכרים  של  ולדרוש את פינויים  כם  את ההס  ( לבטלא חייבת)אך ל  תהיה רשאית המשכירה   .11.1

 הז הסכם וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לו   ,רותם השכיהמושכר, קודם לסיום הסכ 

 : להלן ועדים המפורטים טים להלן, ובמקרות אחד מבין המקרים המפור ו/או על פי הדין, ב

  21פרה לא תוקנה בתוך  שההאש לאחר  ב  מרראה בכתאחר התהסכם זה, לבהפרת תנאי יסודי ב .11.2

מען הסר ספק תנאי יסודי פרושו בין השאר  ל  .נ"לפרה הם קבלת ההתראה בכתב בגין הה מים מיוי

וגרימת  עריכת ביטוח    שוכרים אי הפקדת בטחונות אימהתשלומים החלים על האי תשלום איזה  

 ם זה.פי הסכן ו/או על  וכרים אחראים לו בדינזק למושכר שהש

ביטוח, אאו חלק  רותאי תשלום דמי השכי  ושהיסודית פר הפרה   .11.3 דת  י הפקם במועד, אי עריכת 

נהל  מחובתם והתחייבותם ל  אין באמור לשחרר את השוכרים  חות הנדרשות על פי ההסכם.בטוה

ומהתחייבותם ברישיון  ולשפו  עסק  ו לפצות  נזק  מכל  המשכירה  את  ככ ת  לה  שיגרמו  ל  הוצאה 

 יון. לא רישנוהל לשהמושכר י 

ובלבד                 (יןהעני  ות בתום ארכה סבירה בנסיבותיסודית  רוהסכם זה, )שאינן הפי בבהפרת תנא .11.4

 לגביה הודעה בכתב.ההפרה, למרות שניתנה שבמהלך תקופת הארכה, לא הוסרה או תוקנה 

,  ועדושלא במו/או בסיומו,  ביטולו של ההסכם  בזאת במפורש כי לא יהיה בפק, מובהר  למען הסר ס .11.5

 .  ההסכם השוכרים מחובותיהם על פי    ר אתשחרלם ע"י השוכרים כדי  הסכצאה מהפרת ה כתו

זה, הרי שב  בנוסף, .11.6 בכל מקום אחר בהסכם  לפגוע באמור  )גומבלי   ם אם תום תקופת השכירות 

תנאי    רת  המשכירה, עקב הפקפו של ההסכם כדין על ידי  קעת כל תותסתיים השכירות על ידי הפ 

המושכר    השוכרים לפנות את  ביםחיי  , ובכל מקרה אחר בויל(ים, כאמור לעהשוכר די  ו על ימתנאי 

והחזירו את החזקה    הרי שאם לא פינו השוכרים את המושכר מכל אדם וחפץ,  ם זה,  כלהסהתאם  ב

נוי  ל יום איחור בפיש"ח עבור כ  500סכם בסך של  בפיצוי מולידי המשכירה, הם יהיו חייבים    בו

 . זה  פ"י דין ועפ"י הסכםה עמוקנה למשכיר אחר ה עד בכל ס מבלי לפגוע 

 טוחותב .12
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  , השוכרים יפקידו בידי המשכירה ערבות בנקאית הסכם זהבם ששוכרילהבטחת התחייבויות ה .12.1

ום  יום לאחר ת 90ושתישאר בתוקפה  ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן    5,000מותנית על סך    יבלת

 לוונטית בהתאם לנסיבות. האופציה הרת או ריהשכירות המקו תקופת 

 

ל כ  ותיהם משךתחייבויעמידת השוכרים בה  יהיו להבטחת  המחאה לביטחוןנקאית ות הב הערבו .12.2

 .  תתקופת השכירו

יום ממועד פינוי המושכר על ידי השוכרים,    90וף  ים בחל לידי השוכר  וחזרתת  נקאיב ה  ת הערבו .12.3

נועדו לחול  ואותן הורא של הוראות הסכם זה, לרבות    מילוין המלא והמדויקלוף  ובכפ ת אשר 

 ביטול ההסכם, וכן לאחר פינוי המושכר. חר לא

בהוצאה לפועל     את השטרות  לביצוע  הגישלת  ישא לעיל, המשכירה תהיה ר  האמור  בלי לגרוע מןמ .12.4

שלוח בדואר רשום  מם בנתה בדרישה בכתב אל מי מהשוכרים , לתשלום החוב הקייאחר שפל

והשוכרלכת שבכותרת  השוכרים  שילובת  לא  בתומים  כאמור  החוב  את  בו    7ך  ו  מהיום  ימים 

דרישת המש לשוכרת  בכתב, אנמסרה  פו מהיוכירה  על  לנמסרת  בו תחשב  לפי    זה,  םסכ הי  ם 

 ם.  המוקד

 י הוראות ההסכם שינו .13

זה, בד להסכצ .13.1 פי הסכם  על  לו  זכות שקמה  על  יראה כמוותר  על אכיפתו ששל  ם לא  עמד    לא 

  אחד, לא   ה שניתנו, במקרהארכ צד האחר, וויתור או  לאו שהות   מיידית, ו/או בשל שנתן ארכהה

 ר. ן אחיני עב , בין באותו ענין ובין רה אחראו ארכה, במק יראו כויתור 

או    דבריםון  ים, אם במצג, במו"מ, התקשרות, זיכר ן הצדד ל הסכמה קודמת ביהסכם זה מבטל כ .13.2

 זה. דים, עד למועד כריתת הסכם דם אחר שנעשו בין הצדום קבהסכ

ת שני  ובחתימ  בכתב  סכם זה, כולן או מקצתן, יעשה אך ורק  אות הנוי ו/או תוספת להוריכל ש .13.3

 דדים.הצ

 ט יפוש .14

 

ית משפט אחר, תהא סמכות  לכל ב   להם בלבד, ולא  ע  באר שבמחוז  ב   מכים  מוסהפט  שהמלבתי   .14.1

ל הנובע  ו בקשר עם הסכם זה ו/או כוך ו/או מחלוקת אשר יתעוררל סכסכן בייחודית לדו ט שיפו

 נו. ממ

 

 שונות .15

נה על הסכם  זה, תחולבתנאי הסכם    הסעדים העומדים לרשות הצדדים כמפורט  וע מןמבלי לגר .15.1

והוראות כל דין אחר,    1970  של״א ־בשל הפרת חוזה( תוק החוזים )תרופות  ת חו וראהו  זה והפרת 

 הנוגע לעניין. 
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בנויתור  כל .15.2 מפעולה  הימנעות  הנחה,  מצד  ,  אמצעים  הנוגעב  המועצהקיטת  לא    כל  לזכויותיה 

פן מפורש בכתב יותיה, באועל זכו  עצההמו ה לתביעה שתוגש, אלא עם כן ויתרה  כמניע   ישמשו  

 ד.בלב

 
 בכתב ומראש.  הצדדים   ק אם הסכימו עליווי יהיה לו תוקף, רנ יכל ש .15.3

 

המצגי .15.4 כל  את  מבטל  זה  לצד/ו   סכמותהם,  הסכם  שהיו  קודמות  הבנות  עם  או  בקשר  דים 

 התקשרות זו.  

 

 .מפורט במבוא לחוזהזה הן כהצדדים לצורך חוזה   תכתובו .15.5

 
 

לעיל, תחשב כאילו  ד  שומהרת האר רשום לפי הכתובהצדדים בדותשלח לאחד  כל הודעה אשר    .15.6

 מסירתה בבית הדואר.  עות לאחרש  48רה לו תוך נמס

 
 ם החתו על ולראייה באו הצדדים

 
 

 השוכרת    המשכירה   

החתבאמצעות      ,ועצההמ, גזבר העיריהצעות ראש באמ מטעמומורשי  ה"ה    ימה 
  ____________ ת.ז.   __________

 ____________.   _______ ת.ז.________ו

   
 אימות חתימה   חתימה  תאימו

   
לא חתימהריני  את  החתימה  שר  מורשי  ת 

     ה מקומית להביםמועצהמשכירה בשם 
י החתימה בשם יני לאשר את חתימת מורשהר 

 ___________  _____ 

   
 , עו"ד ______________   , עו"ד ___________

   למשכירה  יועמ"ש 
 תאריך: ________   ____ תאריך: ____ 
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  ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
_________________.  -" המבוטח"  
ים ו/או  רשותי גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או להבים מועצה מקומית  –" מבקש האישור "

   עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
קרקעין להפעלת עמדות רוכלות השכרת מ –" הרשאה ה"  

 ביטוחי המבוטח 
 

ולקיים, על חשבונו, למשך  לערוך  המבוטחעל פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב  המבוטחלגרוע מאחריות . 1
וכן ביטוחים אשר עליו לערוך על פי דין,    כל שנהוגים בתחום פעילותו  כ  ביטוחים הולמים,  הרשאה,כל תקופת ה

לבי וכן  בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של    טוח לאומי,לרבות תשלומים  מהות ההרשאה 
 .  "(המבוטחביטוחי )להלן: " ידי המבוטחעל  יםהמבוצע השירותים ו/או העבודות

חברה   אינו  שהמבוטח  ככל  כי  חבות  מוסכם  ביטוח  לערוך  שלא  המבוטח  רשאי  עובדים,  מעסיק  ואינו  בע"מ 
ביטוח  ידי המבוטח, ירכוש המבוטח  -ת המבוטח כי ככל ויועסקו בעתיד עובדים עלמעבידים, בכפוף להתחייבו

 .בטרם העסקת עובדים חבות מעבידים כאמור
 

 חי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: ביטו. 2
בדבר    וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה   ידי מבקש האישור -להנם קודמים לכל ביטוח הנערך ע

 . (328בקש האישור )קוד משיתוף ביטוחי 
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח   30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע

 או הביטול. לרעה מבקש האישור בדבר השינוי  ל

מבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח לא תגרע הפרת תנאי ביטוחי ה
 פוי על פי הביטוחים כאמור.ות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שימזכוי

. חריג רשלנות רבתי )אם  2013הדורה  לא יפחת מתנאי ביט מ)למעט ביטוח אחריות מקצועית(  היקף הכיסוי  
טול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה  קיים( יבוטל, אולם אין בבי

 .  1981 - ביטוח התשמ"א
, אולם הויתור על מטעם מבקש האישורוכלפי הבאים    זכות התחלוף כלפי מבקש האישורהמבטח מוותר על  

 .  (309)קוד  לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדוןזכות התחלוף כאמור 
 לת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  על המבוטח מוט

לדרוש כי קבלני המשנה כאמור יערכו  על המבוטח  ,  מטעם המבוטחני משנה  קבל  המבוטחכל שיועסקו על ידי  כ.  3
 .כאמורכיסוי לפעילותם של קבלנים וקבלני משנה  בביטוחי המבוטחלכלול ביטוחים כנ"ל או לחילופין 

 

, הינה ביטוח זה  נספחר במוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמו.  4
פי הסכם זה ו/או  -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה  

 ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש  פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור- על
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ו היקף הכיסוי הביטוח  ענה אחרת בנושא גובה ו/אהאישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל ט
 . שהוצא על ידי המבוטח

 

אשר עלול  מאחריות לאבדן או לנזק  ,  אישורמטעם מבקש האת הבאים  ו/או    המבוטח פוטר את מבקש האישור .5
 וו/או לסביבתההרשאה  לאתר    מי מטעם ו/או עבור המבוטחו/או    המבוטחידי  -יובא עללהיגרם לרכוש כלשהו ש

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. זק תוצאתי מכל סוג שהוא,לרבות נ
 

להמציא לידי מבקש ת ביטוחי המבוטח כאמור לעיל, על המבוטח  מבלי לגרוע מהתחייבויות המבוטח לעריכ.  6
הפחות  לכל  ,  לתחילת מתן ההרשאהממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים    ימים  7שור  האי

בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח אישור קיום ביטוח, חתום  
חלק בלתי נפרד הימנו,    , בנוסח המצ"ב לנספח זה והמהווה"(אישור ביטוחי המבוטחלהלן: ")  2019-1-6וחיסכון 

חובה מוטלת על המבוטח השאה וכל עוד  וזאת ללא כל דרישה מצד מבקש האישור וכך למשך כל תקופת מתן ההר
 .  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לעשות כן

 
כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו    פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישורבכל  
ם לפני מועד יו  30וי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  שינ

 השינוי לרעה בביטוח.ביטול הביטוח או 
ות נספח ביטוח זה, אף אם  מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהורא

אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת  
כם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח  ת בעניין זה. לאור האמור, מוסעל הביטוח או כל הוראה אחר

מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת    זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא
מפקח על  בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות ה  ביטוחים

אישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח  הביטוח כאמור, מבקש ה
 .אמורבכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כחלופיים, וזאת 

ש.  7 נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה  המבוטח  כי  לסכום  מובהר,  מתחת  הם 
כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל ההשתתפות העצמית.  

לום שהיה אמור להיות משולם  ו תשלום שהמבוטח יחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ו/או תשנזק ו/א
מבקש  לשהי בטענה שאין בידי שאין בידי  ידי מבטח המבוטח בכל מקרה שבו המבטח כאמור דחה תביעה כ-על

סכם זה וזאת מיד האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי ה
 . עם דרישתו הראשונה בכתב

 

 של החוזה. הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודיתביטוח זה  נספח. 8
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ביטוחים קיום אישור    הנפקת האישורתאריך  
)DD/MM/YYYY) 

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

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
ישור*מבקש הא מבוטחה   מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  

שם: מועצה מקומית 
להבים ו/או תאגידים 
ו/או חברות עירוניים  

  גופי סמךו/או 
רשותיים ו/או עמותות 

תם ו/או בשליט
נבחריהם ו/או  
מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

נדל"ן ☒ שם: _________   

שירותים ☐  

אספקת מוצרים ☐  

הפעלת אחר: ☐
 עמדות רוכלות
 

ירמשכ☒  

שוכר☐  

זכיין☐  

קבלני משנה☐  

מזמין שירותים☐  

מזמין מוצרים☐  

 ☐אחר: ______ 
:  ת.ז./ח.פ.

 _________ 
:  ת.ז./ח.פ.

 _________ 
 מען: _________  מען: _________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
ביטוח   סכומיאו   

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

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

' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש  
 מטבע סכום

( 302אחריות צולבת )  ₪ 1,000,000     צד ג'  
( 304הרחב שיפוי )   
( 307קבלנים וקבלני משנה )   

( 309) ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   
( 315מל"ל )כיסוי לתביעות ה  

המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 
( 321)  שורמבקש האי  

( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )   
( 328ראשוניות )   

( 329ד ג' )רכוש מבקש האישור ייחשב כצ   

( 304) הרחב שיפוי  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים  
( 309) ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   

 מי  של   כמעבידם  וייחשב  היה  -  נוסף  מבוטח
( 319)  המבוטח מעובדי  

( 328ראשוניות )   

        אחר

 

 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  ור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישפירוט השירותים 
 שכירויות  -093

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או ישורהא מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

  



 המועצה המקומית להבים
 

  
  

עמדות רוכלות  להצבת -קול קורא  
    שרד עוה"ד גדעון פישר ושות'  למ תהזכויות שמורו 

________________חתימת המציע: _____  

 

 
 34מתוך  34עמוד 

 

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
 

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

 

 

 
 


