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 למועצה, וגרוטאות רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי /201911מכרז 

 ציוןמבשרת  המקומית
 

 זמנה להציע הצעותהמכרז וה תנאי מסמך א'  

 מציעההצעת הצהרת ו  1טופס 
 המכרזנוסח כתב ערבות   2טופס 
 הצהרה על מעמד משפטי  3טופס 

 תצהיר בדבר ניסיון המציע  4טופס 
 מחזור כספיאישור רו"ח על   5טופס 
 1976-תשל"ו, ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  6טופס 
 עניינים ניגוד עדריה על והתחייבות תצהיר 7טופס 
 העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר  8טופס 
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות  9טופס 

   
 ("ההסכם"/)להלן: "החוזה"תקשרות הההסכם  מסמך ב'  

 נוסח כתב ערבות ביצוע  נספח א'
 עריכת הביטוחיםאישור  ' ב נספח

 הצהרת היעדר תביעות  'נספח ג
, של ומכירת רכב סילוק גרוטאת רכבלרבות נהלים בדבר  –ים גרירת רכב נהלי  נספח ד' 

 .במסמך נפרד[]מצורפים  המועצה המקומית מבשרת ציון
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 וח זמנים לעריכת המכרזל

 

 16.7.2019 -ה החל מיום מועד רכישת מסמכי המכרז: •

 .שלא יוחזרו, בכל מקרה )כולל מע"מ( ₪  500 :רכישת מסמכי המכרזסכום  •

  12.00 בשעה, 23.7.2019 תאריךעד ל :ועד הגשת שאלות הבהרהמ •

 12.00עד השעה  ,1.8.2019 -ליום ה', העד  : למכרז הצעותההגשת האחרון לועד מה •

  )כולל(. 1.12.2019 יוםעד ל  :מכרזוקף ערבות ת •

 

 

לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל,  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית מבשרת ציוןהמועצה המקומית 

יה כאמור תימסר לכל מי שרכש . הודעה בדבר דחלמכרז רון להגשת ההצעותובכלל זה לדחות את המועד האח

  את מסמכי המכרז.
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 מסמך א'

 מבשרת ציוןמקומית המועצה ה

 המקומית למועצה, וגרוטאות רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019 פומבי מס'מכרז 

 ציון מבשרת

  מהות המכרז .1

 שירותימתן למעוניינת לקבל הצעות  "(המזמינה" או "המועצה)להלן: " מבשרת ציון המקומית מועצהה 1.1

ובתחום שיפוטה,  ציוןמבשרת  המקומית מועצהמרחבי ה ,וגרוטאות רכב כלי וגריטת , סילוקאחסנה, גרירה

 ,ק"מ ממשרדי המועצה 30הממוקם במרחק שאינו עולה על  ,והפעלת חניון לאחסנת הרכבים במגרש

)להלן: בהתאמה  כמפורט במסמכי המכרז על נספחיושבבעלותו ו/או בשליטתו של המציע כמפורט להלן, ו

בהתאם להוראות חוק שמירת , (בהתאמה", אחסנה" או "גרירת רכב/ים"או  "גרירהאו " "השירות/ים"

לרבות הוראות כל דין ובכלל זאת פקודת התעבורה ו "(חוק שמירת ניקיון)להלן: " 1984 –הניקיון, תשמ"ד 

נהלי המועצה ב כמפורטו 1974-)גרירת רכב וחילוצו( תשל"ד צו הפיקוח על מצרכים ושירותיםו ותקנותיה

  .למסמכי המכרז( מסמך ב'להסכם ההתקשרות ) ד'כנספח סילוק גרוטאת רכב, המצ"ב גרירת רכב ובדבר 

רכב ורכב מנועי כהגדרתם  :כדלהלן בין היתר םהינ הנדרשים לביצוע השירותים ",ים/רכבה"/"כלי הרכב" 1.2

; רכב קראוון(ו לרבות משאית) מעלהגלגלים ו 3רכב בעל ; וכן 1961-א"תשכ, בפקודת התעבורה )נוסח חדש(

או מתקן הנעים או הנגררים  רכב דו/תלת גלגלי הנע בכח מכאני או הנגרר ע"י רכב/בהמה, וכן מכונה ;מסחרי

 גרוטת רכב.; )לרבות אופנוע( כאמור

 -:השירותים כוללים עוד 1.3

 ;רכב נטושכלי לרבות  רכב יכל גרירה של .1.3.1

ונעול לפי הוראות כל  , מגודרמגרש חניה מסודר - חניון לאחסנת הרכביםה רכב במגרשת כלי אחסנ .1.3.2

 המציע הזוכה בהתאם להצעתו בעל מצלמות אבטחה המחוברות למערכת בקרה ושמירה, דין,

, או לכל לשימוש במגרש לצרכי אחסנה כפוף לקבלת אישורה של המועצהוב במסגרת הצעתו למכרז

מגרש "/"מגרש החניה"/"המגרש)להלן: " מגרש אחסון אחר אשר יידרש ע"י המועצה

 ;("אתר האחסנה"/"האחסון

אתר לסילוק/ריכוב וטיפול בין היתר בצמיגים וגרוטות  - "אתר סילוק פסולת"ל ת רכבסילוק גרוטא .1.3.3

תוך ביצוע כלל הפעולות הנוגעות לגריטת , בהתאם להגדרות הקבועות בחוק שמירת ניקיון -רכב

 ;הרכב באתרים מורשים ובהתאם לכל דין

 

, בכל זמן כהגדרתו בהסכם ההתקשרות(", הפקחפקח הממונה מטעמה )להלן: "ה /עפ"י הוראת המועצה והכל

, לרבות כל הפעולות הנגזרות פקח או המועצהל מקום כפי שיידרש ע"י השעות ביממה( ומכל ו/או בכ 24)

שנגרר  מכירת רכב . יובהר כיובין היתר דיווח ותיאום עם המועצה או מי מטעמה מהשירותים המפורטים לעיל

גרירת רכבים נהלי המועצה בדבר ולפי  ,המועצה ת ואישורתבצע בכפוף ובהתאם לדרישתהחזרתו לבעליו,  אוו/
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)ב(  8סעיף ובהתאם להוראות  ,להסכם( ד'כנספח מכירת רכבים שנגררו )המצ"ב לרבות הנהלים בדבר אופן  –

מובהר כי מכירת רכב תתבצעי בהתאם להחלטת המועצה/ מחלקת . 1984-חוק שמירת הניקיון, תשמ"דל

הפיקוח העירוני, ובמסגרת הליך המכירה על המציע הזוכה לדווח למועצה באופן שוטף על הליך המכירה, 

 ולהעביר את מלוא התמורה בסיום הליך המכירה לידי המועצה.

 

 יבאזורוהפעילות את המשך התנועה  ככל הניתן באופן שיבטיח השירותיםיידרש לבצע את  במכרז הזוכה 1.4

בהתאם התקשרות ותוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, לאורך כל תקופת הוזאת  ,ביצוע השירותים

יימסרו למציע הזוכה במסגרת  -פקח/המועצה. פרטי האזור/ים הנדרשים לביצוע השירותים הלהוראות 

  .("בקשהופס ט)להלן: " המועצהפקח ו/או ע"י הי ומה כדין ע"החתביצוע השירותים להזמנה 

 

 ,המיועדים לצורך ביצוע השירותיםאת רכבי הגרירה  בהצעתם המציעים נדרשים להציגעוד יובהר, כי  1.5

 :להלן 5.1.5בתנאי הסף  ובהתאם לדרישות המפורטות

  ( כלי רכב בו זמנית;3אשר יכול לשאת שלושה )גרירה רכב  - גרר גדול .1.5.1

 מוסדרות חניות רכביםים ובדרכים בהן צר ותרחובב המותאם לנסיעה ולמעבררכב גרירה  -גרר קטן  .1.5.2
 ;הדרך. כמו כן נדרש כי לרכב גרירה זה תהא אפשרות לבצע פרסה בסוף הרחוב הצר משני צדי

 ה.גרר מלגז .1.5.3
 

הנדרש  כה יידרש להשתמש בו לצורך ביצוע שירות/י גרירהכי הגרר/רכב הגרירה אשר המציע הזועוד מובהר, 

  .המועצה/ייקבע בהתאם לדרישות הפקח -בטופס הבקשה 

שיקול לפי  יימסר למציע הזוכה ,בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו טופס בקשה ,יובהר כיהסר ספק  למען 1.6

במכרז, לא יהיו כל טענות  לזוכהלמציעים, לרבות תקציבי.  ומותנית באישור המזמינהדעתה הבלעדי של 

ביצוע וזמן לא י, אף אם ביצוע השירותיםהיקף הזמנת כמות/מספר טפסי הבקשה ו/או תדירות/ לגבי 

  כלל. השירותים

 על הקפדה תוך המועצה של ובפיקוחה בתיאום לוהכ, המכרז מסמכי בכלל המפורט פי על יבוצעו השירותים 1.7

והחלים  הקבועים והתקנות החוקים כל על שמירההרלוונטיים וכן  והבטיחות הזהירות כלליהוראות כל דין ו

 .השירותים ביצוע על

 

 התקשרותהתקופת  .2

חודשים, אשר תחל מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות  24לתקופה של  תמנה התקשרותתקופת ה 2.1

"(. למועצה נתונה זכות הברירה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: "

 ת האופציה(וכל אחת )תקופ חודשים 12עד להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות של 

 ."(תקופת ההתקשרותעד לתקופה כוללת של חמש שנים, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה )להלן: "ו

על אף האמור לעיל, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא,  2.2

 30אש שתשלח למציע הזוכה להביא את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה לסיומו, בהודעה בכתב ומר

ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ולמציע הזוכה לא תהיה  מראש. ימים
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כל טענה על כך, ובכפוף לתשלום התמורה המגיעה למציע הזוכה בגין ביצוע השירותים בפועל על ידו עד 

 להפסקת ההסכם.

 

 רכישת מסמכי המכרז .3

שעות ב, , מבשרת ציון3רח' החוצבים המועצה, בכתובת  ניתן יהיה לרכוש במשרדיאת מסמכי המכרז  3.1

, אשר לא יוחזר מכל סיבה (מע"מ כולל) ₪  500תשלום של  תמורת ,08:30-15:30, העבודה המקובלות

ו/או איחור במועד מסירת ההצעה  כלשהיהשתתפות מציע במכרז מסיבה -( איאך לא רק) שהיא, לרבות

 .המזמינהביטולו של המכרז על ידי  ו/או

 בתיאום מראש, ללא תשלום, קודם לרכישתם. המזמינה משרדילעיין במסמכי המכרז ביהיה ניתן  3.2

 

 שאלות הבהרה, תיקונים ושינויים .4

ספק התאמות או -שגיאות, איהבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, בקשות לשאלות ו 4.1

כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק 

 .12:00 השעעד ה, 23.07.2019תאריך עד לוזאת  -י המכרז שרכשו את מסמכ םמהמצביעי

, מר תמיר פרץ, המועצהמנכ"ל ל, בדואר אלקטרוני יש להפנות כאמור, הבהרותבקשות לשאלות ו 4.2

 zion.org.il-suzanak@m :כתובת הדוא"ל באמצעות

בפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף  4.3

 אליו מכוונת שאלתו. 

 מי שרכש תישלחנה לכל (הפונהבצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות תשובות  4.4

שאלות ובקשות שלא פורסמה להן תשובה  .נפרד ממסמכי המכרז-בלתיהן יהוו חלק מסמכי המכרז, ו

 ללא שינוי. יוותרוכאמור לעיל דינן כשאלות ובקשות שנדחו, והוראות המכרז ביחס אליהן 

 לערוךבכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  לפי שיקול דעתה הבלעדי,, יתהמזמינה רשא 4.5

ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע תיקונים במסמכי המכרז, מכל סוג שהוא, או /שינויים ו

בתשובה לשאלות  ובין הביוזמתבין  - וספות לאלו הכלולים במסמכי המכרזנוסף ו/או דרישות או הוראות נ

כהודעות מטעם  ישלחוכאמור, , ההבהרות, המידע, הדרישות וההוראות התיקונים, . השינוייםהבהרה

 .נפרד מתנאי המכרז-ו חלק בלתיויהו ,מסמכי המכרז מי שרכש אתלכל  המזמינה

מסרו יש והוראות, הבהרות, מידע, דרישות תיקונים, שינוייםתשובות, רק מובהר בזאת כי  למען הסר ספק 4.6

אינם  (ו/או מי מטעמה -)לעיל ולהלן המזמינה . המזמינהיחייבו את לעיל,  ותהאמור כיםובדרבכתב, 

 (המזמינה)לרבות על ידי שיינתנו למציעים במכרז , הבהרות, מידע, והוראות תשובות, שינוייםאחראיים ל

 לעיל. דרכים האמורותשלא ב

 מטעם המזמינה ההודעותו/או  לשאלות ההבהרהה זמינהמתשובות צרף להצעותיהם את ל המציעיםעל  4.7

 המציע. מטעם החתימהכשהן חתומות על ידי מורשי  ,)ככל שיהיו(

 

 להשתתפות במכרז תנאי סף .5
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העומד, "( המציעיחיד, עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן: " הואשרשאי להשתתף במכרז מציע 

 המפורטים להלן: הגשת הצעות, בכל התנאים המצטבריםבמועד 

 בהתאם לנדרש עפ"י דין.עוסק מורשה המציע הינו  .5.1.1

תעודת  של )צילום( על המציע לצרף להצעתו עותקלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, 

 .המציעשל  המורשההעוסק 

 

 -םלצו רישוי עסקי 8.2לפי סעיף המציע ו/או קבלן משנה מטעמו, מחזיק ברישיון עסק בתוקף  .5.1.2

 .הובלה ובכל דרך אחרת ,, להעברת רכב ממקום למקום בגרירה(2013-)תשע"געסקים טעוני רישוי 

רישיון עסק מטעם הרשות העתק על המציע לצרף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, 

מידה והשירותים יבוצעו באמצעות קבלן , ובהמקומית בה הוא פועל, בתוקף ובהתאם לנדרש לעיל

 תהרישיונומשנה, יצרף המציע חוזה התקשרות מחייב בתוקף עם קבלן המשנה כאמור, ואת 

 .הנדרשים בשמו של קבלן המשנה

 

או מחזיק כדין )בעל חוזה התקשרות מחייב עם בעל ו/ ו/או קבלן משנה מטעמו, בעל מגרשהמציע  .5.1.3

לבעל המגרש כאשר  ,לצורך אחסנת כלי הרכבאשר ישמש מגרש לשימוש במגרש( במגרש/חניון 

(, 2013-)תשע"געסקים טעוני רישוי  -רישוי עסקים וה' לצ 10.14רישיון עסק בתוקף לפי סעיף 

, מגודר ונעול לפי הוראות כל דין, הממוקם לאחסנת רכבים מסודרהאמור הינו חניון חניון ההמגרש/ו

 .רת ציוןמבניין המועצה המקומית מבש )שלושים קילומטרים( ק"מ 30שאינו עולה על במרחק 

רישיון העסק בהתאם מהעתק על המציע לצרף להצעתו המציע בתנאי סף זה, לצורך הוכחת עמידת 

התקשרות הסכם או חוזה אסמכתא להוכחת בעלות המציע במגרש או לנדרש בתנאי הסף, וכן 

במידה בתנאי הסף ) חוקית להחזקת המציע במגרש הנדרשלהוכחת הבעלות/זכות  (בתוקף) מחייב

והשירותים יבוצעו באמצעות קבלן משנה, יצרף המציע חוזה התקשרות מחייב בתוקף עם קבלן 

 (.הנדרשים בשמו של קבלן המשנה תהרישיונוהמשנה כאמור, ואת 

 

ממשרד  גרירה וחילוץ לנהיגת רכב)בתוקף( רישיון היתר ו ו/או לקבלן משנה מטעמו, למציע .5.1.4

 .התחבורה

 של הרישיון )צילום( על המציע לצרף להצעתו עותקלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, 

 הנדרש בתנאי הסף האמור.

 

רכב גרירה ( מימוני או תפעולי ")לרבות באמצעות "ליסינגו/או קבלן משנה מטעמו  מציעבבעלות ה .5.1.5

 מבין סוגי הרכבים שלהלן: לכל אחדביחס  לפחות (1) אחד

( כלי רכב 3רכב גרירה אשר יכול לשאת שלושה ) - גרר גדולרכב גרירה אחד לפחות מסוג  .5.1.5.1
  ;ואילך( 2014שנת ייצור  -שנים 5)גיל הרכב כאמור אינו עולה על  בו זמנית
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 ותרחובב המותאם לנסיעה ולמעבררכב גרירה  -גרר קטן רכב גרירה אחד לפחות מסוג  .5.1.5.2
הדרך. כמו כן נדרש כי לרכב גרירה זה  משני צדי ים ובדרכים בהן מוסדרות חניות רכביםצר

שנת  -שנים 5)גיל הרכב כאמור אינו עולה על  תהא אפשרות לבצע פרסה בסוף הרחוב הצר
 ;ואילך( 2014ייצור 

שנת ייצור  -שנים 5)גיל הרכב כאמור אינו עולה על  גרר מלגזהרכב גרירה אחד לפחות מסוג  .5.1.5.3
 .ואילך( 2014

 

רכב של הרכבים הרישיון מהעתק  על המציע לצרף בתנאי סף זה,לצורך הוכחת עמידת המציע 

במידה והשירותים יבוצעו באמצעות קבלן משנה, יצרף . שהוצעו בהצעתו בהתאם לנדרש לעיל

ונות הנדרשים בשמו יהמציע חוזה התקשרות מחייב בתוקף עם קבלן המשנה כאמור, ואת הריש

 .של קבלן המשנה

 

( השנים האחרונות, בביצוע 5( שנים לפחות, במהלך חמש )3של שלוש )הינו בעל ניסיון מוכח  המציע .5.1.6

 גופים ציבוריים, לפחות. 2השירותים מושא מכרז זה, עבור 

בנוסח המצורף למסמכי  4לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע למלא את טופס 

 הגופים הציבורייםמאת המכרז, ולצרף חשבונות סופיים מאושרים ו/או אישורי ביצוע חתומים 

 עבורם בוצעו השירותים האמורים בתנאי הסף.

 

שירותי גרירה, אחסנה וגריטת כלי , בגין ביצוע (מ"מע כולל לא הכנסות) כספי מחזור בעל המציע .5.1.7

בכל אחת  לשנה,)מאה וחמישים אלף שקלים חדשים(  ₪ 150,000לפחות  של בסכום ,רכב וגרוטאות

 (.2018, 2017, 2016זה ) מכרז מתפרסם בה הכספים לשנת שקדמו ( השנים3) משלוש

אישור רו"ח חתום על מחזור להצעתו  לצרף המציע עלהוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה,  לצורך

 .5טופס בנוסח המצורף כ כספי

 .₪ 500רכש את מסמכי המכרז בסך של  מציעה .5.1.8

 רכישתאת אישור התשלום על להצעתו  לצרף המציע עללצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, 

 מסמכי המכרז, חתום ע"י המועצה.

 

 להלן. 9בסעיף  כמפורט ערבות בנקאית -ערבות מכרז  את ולהצעת צירף המציע .5.1.9

 

, יהיו על שם ערבות המכרזכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל ישות משפטית אחת בלבד. ההצעה תוגש על ידי 

 הצעה אשר לא תעמוד בתנאי זה תיפסל על הסף.  .(למעט אם צוין מפורשות אחרתבלבד ) המציע

 ים שיש לצרף להצעהמסמכ .6

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 .1כטופס בנוסח המצורף , כתב הצעת המחיר – המציעעת הרת והצהצ 6.1
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 .2טופס כהמצורף  המדויק בנוסח ,להלן 9בסעיף כמפורט  בנקאיתערבות  -מכרז ערבות  6.2

 .3כטופס בנוסח המצורף  - הצהרה על מעמד משפטי 6.3

 ,ההתאגדות תעודת של עורך דין ידי על מאומת העתק -פו יצורבמקרה של תאגיד )לרבות שותפות רשומה( 

ידי  מאושר, על זכויות חתימה )פרוטוקולופרוטוקול  ,המתנהל כדין ביחס לתאגידמרשם המ עדכני תדפיס

ו/או הדין, המאשר כי  תאגידרו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של ה

ולהגיש הצעות מחייבות  מציעלחייב בחתימתם את ה מוסמכיםהחותמים על מסמכי המכרז וההצעה 

 (.בשמו

האסמכתאות הנדרשות כמפורט בתנאי בצירוף  ,4כטופס בנוסח המצורף  -תצהיר בדבר ניסיון המציע  6.4

 לעיל.  5.1.7 הסף

  .5כטופס המצורף  בנוסח - מחזור כספיעל  אישור רו"ח 6.5

 לעיל. 5.1.4-5.1.9כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  6.6

 ,6כטופס בנוסח המצורף  - 1976-תשל"ו, קאות גופים ציבורייםחוק עס ענייןל תצהיר 6.7

 האמור, וכדלהלן: חוקל 2סעיף בהתאם לוכן אישורים כדין 

 .על ניהול ספרים בתוקף אישור. 6.6.1

 .ניכוי מס במקור. אישור בתוקף 6.6.2

 .7כטופס המצורף  בנוסח - התחייבות על היעדר ניגוד ענייניםתצהיר ו 6.8

 .8כטופס בנוסח המצורף  - העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר 6.9

 .9כטופס בנוסח המצורף  - פליליות קודמות עדר הרשעותיבדבר ה תצהיר 6.10

  .המועצה י"ע חתום, המכרז מסמכי רכישת על התשלום אישור 6.11

 ככל שיהיו. -ו/או הודעות מטעם המזמינה לשאלות ההבהרה  תשובות המזמינהכל  6.12

 כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע, כמפורט בסעיף זה. 6.13

 .והצעת המציע נפרד ממסמכי המכרז-בלתיעל ידי המציעים יהוו חלק  המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו

 ות למכרז ההצעהגשת אופן ומועד  .7

 הזמנה זו. את מכלול התנאים הנדרשים על פי  את ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות 7.1

על ידי מורשי  על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים 7.2

ממסמכי  על כל מסמך וכל עמודוכן לחתום כאמור  - וחותמת, במידת הנדרש -החתימה מטעם המציע 

 , לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.במקום המיועד לכך המכרז

 ,שום פרט מזהה המעטפה גבי על יציין לא . המציעתוגש במעטפה סגורה ,על כל נספחיה ומסמכיה ,ההצעה 7.3

 . המכרז ושם המכרז מספר למעט

עד  ,1.8.2019 -ליום ה', ה , וזאתלשלוח בדואר( אין) בלבד תידני במסירה המעטפה הסגורה יש להגישאת 

לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי "(, למכרז המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " 12:00השעה 

  ., מבשרת ציון3המועצה, ברחוב החוצבים 
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תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לעיל לא  הנקובוגש לאחר המועד הצעה שת

 לפסילת ההצעה.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  הזמינהמ 7.4

שרכשו את מסמכי מציעים כלל הלתקופה נוספת או תקופות נוספות, בהודעה שתשלח ל ,ההצעות למכרז

 המכרז.

 במכתב ובין המסמכים בגוף בין, המכרז במסמכי הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, כל שינוי לרשום אין 7.5

 להביא ועלול המזמינה את יחייב לא נתבקש שלא כזה רישום בכל מקרה, כל .שהוא אחר אופן בכל או לוואי

 .ההצעה לפסילת

 

 אופן מילוי הצעת המחיר  .8

, הינו מציעההצעת הצהרת ו - 1בטופס לכך  יםהמיועד מקומותכל הבהכספית הצעתו את המציע ימלא  8.1

  .כתב הצעת המחיר

 שבטופסהמפורטים בטבלה רכיבים ה כללביחס  המחיר מטעמואת הצעת  1טופס על גבי על המציע למלא  8.2

 :, וכדלהלן1

בטבלה המפורטים  כלי הרכברכב בודד, ביחס לכל אחד מבין כלי ת גריר בעבורהצעת מחיר  .8.2.1
 ;1 בטופסש

 כלי הרכבביחס לכל אחד מבין  ת כלי רכב בודד, למשך של יום אחד,אחסנמחיר בעבור הצעת  .8.2.2
 .1 בטופסשבטבלה  המפורטים

 

 לא כולל מע"מ. ,בשקלים חדשים בלבדהמחיר של המציע תהא  הצעת

 1את הפרטים הנדרשים בטופס  על המציע למלא בעט ההצעה תיחתם על ידי מורשי החתימה של המציע.

 כאמור. 

, (הצהרת והצעת המציע - 1טופס )הצעת המחיר כתב רכיבי כל מובהר כי הצעת המחיר של המציע בעבור  8.3

 ."(ים/המקסימלי המחיר/ים)להלן: " 1בטופס מהמחירים המקסימליים הקבועים  תחרוגלא 

 תיפסל על הסף. -כאמור  ים/המקסימלי מהמחיר/יםהחורגת הצעת מחיר 

בהתאם להצעתו  וזאת מזמינהה ידי על בפועל שיידרש כפי, היקף בכלהשירותים  את לבצע מתחייב המציע 8.4

  .בין היתר בהסכם ההתקשרותוכמפורט 

 . ללפי ביצוע בפוע ביצוע השירותים תהאין בגשתשולם התמורה  8.5

, הצהרת והצעת המציע - 1בטופס  ידה על תתגלה אשר אריתמטית טעות כל לתקן רשאית תהיה המזמינה 8.6

 .הכללי הסכום ולא הכמויות בכתב היחידה מחיר הוא הקובע המחיר כי מובהר ספק הסר למען

, הרגילות ובין המיוחדות בין, המציע של ההוצאות כל את כוללת המציע הצעת כי בזאת ומודגש מובהר 8.7

, המסיםהוצאות אך לא רק  לרבות, המכרז תנאי פי על השירותים בביצוע הכרוכות שהוא וסוג מין מכל

 כוח ,המכרז תנאי פי על השירותים ביצוע עם בקשר, שהוא וסוג מין מכל תשלום וכל ההיטלים, האגרות
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 בהסכם לאמור בהתאם מלאים ושירות אחריות, משנה ספקי עם התקשרות, ביטוחים, רכב כלי, ציוד, אדם

 .המועצה ע״י ישולם אשר, דין עפ״י בשיעורו, מע״מ ולמעט, וכיו״ב

 שינויים וכן וכיו״ב קניה מס, בלו, מכס, הממשלתיים ההיטלים כל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 8.8

 במחירי ככלולים ייחשבו בעבודה הקשורה שהיא אחרת עלות כל או/ו התשומות או/ו המדד בשיעורי

 .ההצעה

 

    מכרזהת ערבו .9

-בלתימותנית, אוטונומית, ו-בלתיבנקאית, ערבות  -מכרז הערבות את במכרז חייב לצרף להצעתו  מציעכל  9.1

להבטחת  חדשים(, שקליםעשרים אלף ) ₪ 20,000של  בסך, המזמינה לפקודתחוזרת של בנק ישראלי 

)בסעיף זה  מזמינהה ידי לבמועד שיקבע לכך ע הסכם ההתקשרותוחתימתו על  ימכרזה השתתפותו בהליך

  .("הערבות" -להלן

 למסמכי המכרז. 2 כטופסהמצורף  ערבות המכרז,כתב  ק שלהמדוי נוסחהנוסח הערבות יהיה על פי  9.2

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהיה רשאית מזמינהה .)כולל( 1.12.2019 -ה ליום עד הוא הערבות תוקף 9.3

 הערבות תוקף מועד"להלן: ) ימים נוספים (90תשעים ) לתקופה של הערבותתוקף להורות על הארכת 

 למציע שתימסר ה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,ייד על שהוסמך מי או, מזמינהה דרישת פי על - "(המוארך

תהא , הערבות ך תוקףהואר לא. בהתאם הערבות תוקף יוארך, כאמור דרישה ניתנה .פקיעתה מועד טרם

ה המזמינה ביקש. מהצעתו בו שחזר כמציע כאמור במציע ולראות - הערבות את לחלט רשאית המזמינה

 - כלשהו מציע הסכמת נתקבלה ולא ,המוארך הערבות תוקף למועד מעבר הערבות תוקף את להאריך

 האת והמזמינה, כאמור ידו על שהופקדה הערבות תוקף להארכת הסכים שלא המציע הצעת תיפסל

 אשר אחר מציע בהצעת מכן לאחר ולבחור המכרז בהליך להמשיך , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית

 הייתה כאמור הוארך לא ערבותה שתוקף ההצעה אם אף וזאת) הערבות תוקף להארכת לבקשתו הסכים

רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם במידה והוארך מועד הגשת המכרז,  .(עדיפה הצעה

 מועד חדש לתוקף הערבות.

 .פסלית והיא כלל בהצעתו המכרזים ועדת תדון לא, לעיל כנדרש ערבות יצרף שלא במכרז ציעמ 9.4

 לקבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה, דין לכל בכפוף, כי בזאת מובהר 9.5

 בנוסח שנפל הפגם ,כי (הבלעדי דעתה שיקול מיטב לפי) שוכנעה אם וזאת, הערבות בנוסח פגם אף על הצעה

 .המציעים בין השוויון בעקרון לפגוע או הוגן-בלתי יתרון להקנות כדי בו אין וכי לב בתום נעשה הערבות

 ולחלט לפירעון הערבות את להציג המזמינה תהא רשאית, דין כל לפי המזמינה של זכות מכל לגרוע מבלי 9.6

 במהלך נהג המציע שבו מקום בכל, הבלעדי הדעת שיקול לפי(, ממנו חלק כל או) בה הנקוב הסכום את

 או/ו מדויק-בלתי או מטעה מידע למזמינה מסר או/ו כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז

 בהתאם התחייבויותיו במלוא עמד שלא או/ו ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו חזר

 .המכרז מסמכי ולהוראות להצעה

 בנוסח החוזה את למזמינה הזוכה ימציא לא אם כי במפורש בזאת מובהר לעיל, מהאמור לגרוע מבלי 9.7

 יחד להמציא יש אותם המסמכים כל בצירוף, זה מכרז הוראות פי על חתום כשהוא, זה למכרז המצורף
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, היתר בין, רשאית תהא המזמינה, המזמינה ידי על שייקבע במועד, ערבויות לרבות, החתום החוזה עם

 .הלטובת הפקיד שהזוכה הערבות את לחלט

 

 תוקף ההצעה .10

למשך תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ממועד הגשת ההצעות.  ימים (90תשעים ) למשך הואתוקף ההצעה  10.1

 לפני , לפי שיקול דעתה הבלעדי,המזמינהדרישת  על פי"( המוארך התוקף מועד)"נוספים  ( ימים90תשעים )

הארכת תוקף  ,כי מובהר .לעילכאמור בדרך של הארכת תוקף הערבות  ,לחילופין ,או - פקיעת ההצעה

ובלבד שהמציע לא יהיה מחויב להאריך את תוקף הצעתו מעבר למועד  -ההצעה יכולה להיות לשיעורין 

 התוקף המוארך. 

ולא עד למועד התוקף המוארך כאמור לעיל,  להאריך את תוקף ההצעות והערבותה המזמינה ביקש 10.2

ולראות במציע כאמור כמציע לחלט את הערבות  תהא רשאית המזמינה - כלשהו מציענתקבלה הסכמת 

מעבר למועד התוקף המוארך ולא ה להאריך את תוקף ההצעה והערבות שחזר בו מהצעתו. ביקשה המזמינ

הערבות תוקף שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו ו המציעתיפסל הצעת  -כמת מציע כלשהו נתקבלה הס

להמשיך בהליך המכרז ולבחור  הבלעדי,, לפי שיקול דעתה הא רשאיתהמזמינה ת .שהופקדה על ידו כאמור

וזאת אף ) הבנקאית להארכת תוקף הצעתו והערבות האחר אשר הסכים לבקשת מציעלאחר מכן בהצעת 

 .(הייתה הצעה עדיפה כאמור אם ההצעה שתוקפה לא הוארך

 

 אופן בדיקת ההצעות ושלבי המכרז .11

 המציעים בתנאי הסף עמידת בחינת –' שלב א 11.1

כלל המציעים בתנאי הסף המפורטים לעיל וכן ייבחן האם המציע צירף את כל  תיבחן עמידתבשלב זה, 

 המסמכים, האישורים, הערבות והטפסים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.

 פסל ולא תעבור לשלב הבא.יהצעת מציע אשר לא תעמוד בתנאים הנ"ל, ת

 
לא לפסול מציע בשל מסמכים חסרים  הבלעדי,, לפי שיקול דעתה את הזכותשומרת לעצמה  מזמינהה

ימים ממועד פנייתה של המזמינה בעניין זה.  (3שלושה ) ולאפשר למציע להשלים את הגשת המסמכים תוך

 אינה מחויבת לאפשר למציע כלשהו הארכת זמן להשלמת הגשת המסמכים. מזמינהה

 מניקוד ההצעה 100% -הצעות המחיר  בחינת -' שלב ב 11.2

   –ים /בחירה בזוכאופן ה

 , כמפורט להלן.לציון הכולל של הצעת המחיר בהתאםתדורגנה  –למכרז  הסף בתנאי שעמדו ההצעות (א)

 ידי המציע על שהוצעו כפי המחיר הצעתרכיבי כל של  סכוםהציון הכולל של הצעת המחיר, יחושב לפי  (ב)

 וכמפורט להלן: - 1בטופס 

חד מבין כלי הרכב המפורטים בטבלה ביחס לכל א -לגרירה )לרכב אחד(  המציעשל המחיר הצעת  -

 1שבטופס 
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ביחס לכל אחד מבין  -שע'(  24 – לאחסנה )לרכב אחד, למשך של יום אחדשל המציע הצעת המחיר  -

 הצפויים למשך האחסנה הנדרש מספר הימים ובמכפלת ,1שבטופס  כלי הרכב המפורטים בטבלה

 .1בטופס  ימים(, כמפורט 60)

שוואה בין הצעות המחיר העריכת הכי חישוב הציון הכולל של הצעת המחיר, הינו לצורך  ,מובהר

 שיוגשו למכרז.

ביותר, הצעתו תומלץ כהצעה הזוכה במכרז בכפוף  הנמוךהציון הכולל של הצעת מחירו יהא מציע אשר  (ג)

  שלהלן. 12להוראות סעיף 

 בהתאם, הזמנות לביצוע השירותים לנותני שירותים אחרים למסור הזכות שמורה למועצה כי, מובהר (ד)

, זה בסעיף לאמור בהתאם המועצה של בזכותה מכירים במכרז המשתתפים .הבלעדי דעתה לשיקול

 או/ו לרבות טענת בלעדיות ביחס לביצוע השירותים מושא המכרז טענה כל מלהעלות מנועים ויהיו

 .זה בסעיף כאמור זכויותיה למימוש באשר והחלטותיה המועצה זכויות לעניין תביעה או/ו דרישה

 כל את להעניק, המועצה מטעם כלשהי התחייבות לייצר בכדי לעיל באמור אין כי, במפורש מובהר עוד (ה)

הזמנות לביצוע למסור  שלא רשאית תהיה והמועצה, למציע הזוכה המכרז מושא מהשירותים חלק או

 השירותים כלל ביצוע את של המועצה למסור מזכותה לגרוע כדי בכך אין וכן ,השירותים למציע הזוכה

 או/ו המועצה כלפי ותביעה דרישה, טענה כל תעמוד לא ולמציע הזוכה, ים/שלישי ים/לגורם חלקן או

 .לכך בקשר, מטעמה מי כלפי

 

 בחינת ההצעותשיקולי ועדת המכרזים ב .12

סבירה בשל תנאיה או -בלתילא להתחשב כלל בהצעה שהיא  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית המזמינה 12.1

-בלתימונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים  מזמינהההמכרז באופן שלדעת  יאהתייחסות לתנבשל חוסר 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

שלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ה-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי 12.2

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או 

 בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  ציעיםלדרוש מהמ , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית מזמינהה 12.3

ו , חוסנציעלשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המו/או השלמות נוספות 

פרטים ו/או מסמכים  המציעלא המציא  הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.

 לפסול את הצעתו. , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהא רשאית מזמינההכאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, ו

לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי,  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית מזמינהה 12.4

את ניסיונה  ,החוזהלבצע את  ציעוכושרו של המ ו, את אמינותציעהיכולת הכספית וטיב העבודה של המ

בעבודות קודמות דומות.  ציעסיונו של המינאת בעבר וכן  ציעעם המ ו/או של רשויות אחרות מזמינההשל 

מושא  השירותיםשלא למסור את  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהיה רשאית מזמינההמבלי לגרוע מהאמור, 

ו/או רשויות  מזמינהההרע של ניסיונה שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב  ציעמכרז זה למ
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והגופים השולטים בו והפועלים עם היחידים הרע  ניסיונהעקב מדובר בתאגיד, אם או ) ציעהמעם אחרות 

 .(מטעמו

 מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אינה מזמינהה 12.5

במקרה בו יתברר למזמינה כי קיימת למעלה מהצעה זוכה אחת )בשל הגשת הצעות זהות(, תהא רשאית  12.6

הרלוונטיים או לעשות ביניהם הגרלה ( בין המציעים Best & Finalהמזמינה לקיים הליך תחרותי נוסף )

לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציעים מצהירים בזאת כי לא תהיה להם כל טענה  -או לפצל את ההתקשרות 

 ו/או תביעה כנגד המזמינה בגין החלטתה בעניין זה.

שיבצעו את  מזמינההמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  ציעיםהמ 12.7

הגיעה אם  הצעהבשלא לבחור  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהא רשאית מזמינהה ת המצוינות לעיל.הבדיקו

 .מזמינההאינו משתף פעולה באופן מלא עם ציע המלמסקנה כי 

והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ, לפי  ציעאינה מתחייבת לברר פרטים אודות המ מזמינהה 12.8

 .שיקול דעתה הבלעדי

כדי כי אין בכך  ת טכנית בהצעה, אם הגיעה למסקנהרשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעו מזמינהה 12.9

 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.לפגוע בעקרון השוויון, והכ

 

 על תוצאות המכרז ותנאים להתקשרות המזמינה בחוזה הודעה .13

כתב בדבר החלטת ועדת המכרזים. מציע אשר לא זכה במכרז ולא מסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל 13.1

 הוכרז ככשיר שני, תוחזר לו ערבות המכרז במועד ובאופן שיפורט בהודעה שתשלח אליו.

 קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה למזמינה הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על פי כל דין. לאחר 13.2

בשינויים המחויבים, אם יהיו לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז, במכרז מתחייב  מציע שזכה 13.3

ה במזמינה, על פי הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשכאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים 

 .ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו (7) שבעהלאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך 

בכל החוקים  יעמוד השירות הנדרש במהלך כל תקופת ההתקשרותכי: היה אחראי לכך שזכה י המציע  13.4

ד עמוי ;הוא יישא בכל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירות ;ו/או התקנות החלים על סוג זה של שירות זה

וכן בדרישות המזמינה שיקבעו במהלך תקופת  דרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להםבכל ה

 . ההתקשרות

, הן להתקשרעמו כדי לגרוע מזכותה של המזמינה  החוזהאין בזכיית מציע במכרז ו/או בחתימה על  13.5

הבלעדי, עם כל גורם אחר  ה, לפי שיקול דעתהאו לאחרי/ו החוזהבמקביל לתקופת ההתקשרות על פי 

 תגבור למכרז זה. עבודותוהן לנשוא מכרז זה  לשירותיםבמכרז זה, הן  לשירותים הנדרשיםבקשר 

 הביצועבנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא למזמינה, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו, את ערבות   13.6

מכרז ערבות הברת הביטוח. כשהוא חתום בידי ח יםהביטוחעריכת וכן את אישור  חוזהכמפורט ב

שהומצאה על ידי המציע עם הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע 

 כאמור.

הבלעדי, לבטל את זכייתו או  ה, לפי שיקול דעתתהא רשאית המזמינהעמד הזוכה בהתחייבויותיו,  לא 13.7

עמידתו -בשל אי המציעאת זכיית  המזמינהה לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטל לתת
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שהגיש  המכרז ערבותלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את רשאית לח תהא המזמינהבהתחייבויותיו, 

 . הבמסגרת מכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המציע

צעתו הוא מוותר על כל ובעצם הגשת ה - המזמינהשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי  למציע

 בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור. - המזמינהטענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 

במכרז,  מציעלא לקבל הצעה של לפי שיקול דעתה הבלעדי, , המזמינה רשאיתמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  13.8

 באים: הבמכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעהאו לבטל את ההכרזה על 

 (מטעמו מיאו ו/ -)לעיל ולהלן  זוכהה, כי )לפי שיקול דעתה הבלעדי( הוכחות המזמינהיש בידי  .14.9.1

 ה במכרז.ידורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכישי, מענק, מתנה, שוחד, נתן או הציע 

לא  זוכהשניתנה במכרז אינה נכונה, או שה זוכהכי הצהרה כלשהי של ה למזמינההתברר  .14.9.2

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה המזמינהעובדה מהותית אשר, לדעת מזמינה גילה ל

יש אשר אירוע ידו התרחש למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז

במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל  המציע מצדבקיומו משום חשש להיעדר אפשרות 

 .התחייבויותיו על פי החוזה

אשר לדעת המזמינה יש בו/בהם , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  עיקולים/עיקול הוטלו/הוטל .14.9.3

 והעיקולים/והעיקולבמסגרת המכרז,  השירותיםע על יכולתו של הזוכה לבצע את כדי להשפי

 .הטלתו/הטלתםימים ממועד  (30שלושים )טין תוך לחלו הוסרו/לא הוסר האמורים/האמור

כונס נכסים זמני או קבוע או נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .14.9.4

 .ממועד קביעתו םמיי (14עשר )-והמינוי כאמור, לא בוטל תוך ארבעה מפרק זמני או קבוע

ון המניות הנפרע מהיותר או  (25%עשרים וחמישה אחוזים ) כי הועברלמזמינה התברר  .14.9.5

 .המזמינהללא הסכמה מראש ובכתב של  ,זוכהה והמונפק של

תוקף -לא יהיה כל חוזה בר החוזהבכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם המזמינה על  ,כימובהר  13.9

 בין הצדדים. 

 

 הצעת המציע  גילוי .14

מציעים אחרים, אם המזמינה תידרש בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני  14.1

. למזמינה בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש הואלגלותה, פרט למידע ש

כדי  ,מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי כל דין

 . מזמינהלחייב את ה

להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע  שיקול דעתה הבלעדי, לפי, סמכותידוע למציע כי למזמינה  14.2

ולמציע לא תהיה כל  -הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו להותיר חסויים, וזאת לאחר שמסרה למציע 

 מזמינה בעניין זה.טענה ו/או דרישה כלפי ה

החלקים החסויים בהצעתו, הרי מובהר בזאת כי ככל שהמזמינה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת  14.3

 שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה יהיו חסויים בפניו.

 

 כשיר שני .15
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, המכרז תנאי פי ועל דין כל פי על לה העומדת זכות לכל ובנוסף, למזמינה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי 15.1

עם קבלת הודעה בעניין  ההצעה הזוכה ככשיר שני.תהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר 

נוספים ממועד תוקף הערבות  ( ימים90תשעים )זה מאת המזמינה, יאריך הכשיר השני את תוקף ערבותו ל

 .כפי שהיה נכון לאותו מועד

 סיבה מכל המציע הזוכה עם החוזהזכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את  את המזמינה ביטלה שבו במקרה  15.2

להתקשר עם המציע שהוכרז שיקול דעתה הבלעדי,  לפי אך לא חייבת, ,המזמינה רשאית תהא, שהיא

ימים  (7) שבעה תוך החוזהככשיר שני. אם תחליט המזמינה לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על 

 וההוראות - חדש למכרז יציאה חלף -עד אחר אשר יקבע על ידי המזמינה ממועד ההודעה על כך או במו

 .בהתאמה הכשיר השני על יחולו הזוכה מציעה על החלות

הכשירים  ם להכריז על כשיר שלישי וכן הלאה.גשיקול דעתה הבלעדי,  לפיהמזמינה תהיה רשאית,  15.3

 הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות לעיל, בהתאמה. 

 

 כלליים  תנאים .16

, והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ולשם כך המזמינהמסמכי המכרז הם רכושה של כל  16.1

המזמינה בלבד, ואין להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות בהם שימוש שלא למטרות המכרז, ללא הסכמת 

 מראש ובכתב.

המציע ו/או רוכש מסמכי המכרז שאינו מציע, להחזיר מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת  על 16.2

 ההצעות, כמפורט לעיל.

 ואחר שמולאו כנדרש על ,למזמינהאחר שהוחזרו לגם מסמכי המכרז,  ,הסר ספק, מובהר בזאת כי למען 16.3

, בין הבלעדי והיא תוכל לעשות בהם שימוש על פי שיקול דעתההמזמינה, ויהיו רכושה של  הםידי המציע, 

המציע לא יהא זכאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה . המסמכים זכה במכרז ובין אם לאואם המציע מגיש 

 בקשר עם מסמכים אלה. המזמינהכספית ו/או אחרת ו/או תביעה כלפי 

 דין חל

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין,  16.4

 ליך והגשת ההצעות.ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בה והמציעים

 תניית שיפוט

 .ירושליםעניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר  כל 16.5

 הוראה מיטיבה

מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם  בכל 16.6

 המזמינה, לפי פירושה של המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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 דרישות ביטוח

רישות המזמינה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז. כל דופנית למשומת לב המציעים ת 16.7

יש להעלות  -להסכם ההתקשרות(  נספח ב'ו/או אישור עריכת הביטוחים ) יטוחלגבי דרישות הב הסתייגות

. לאחר הגשת ההצעה לא לעיל 4, כאמור בסעיף במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

 תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

 במכרזהוצאות ההשתתפות 

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזיישא לבדו ב המציע 16.8

 בגין הוצאות אלה. מהמזמינהולא יהא זכאי לכל שיפוי  -

 הצעה בודדת

, מציעידי ה, או הנשלט על מציעברשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט  מציעכל  16.9

יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה לו . לצורך כך מציעאו הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם ב

 .1968-רך, תשכ"חבחוק לניירות ע

 .לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטייםכאמור לעיל,  16.10

 
 בכבוד רב, 
 תמיר פרץ

  מקומיתהמועצה ה מנכ"ל
 מבשרת ציון
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 1טופס 
 

 מציעההצעת הצהרת ו
המקומית  למועצה, וגרוטאות רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי /201911מס' פומבי למכרז 

 מבשרת ציון
 

 לכבוד
 מבשרת ציון מקומיתהמועצה ה
 מבשרת ציון, 3חוצבים ה
 
 

בין המצורפים ובין  11/2019מס' פומבי הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז  אנחנו
 :בשם המציענפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה -בלתישאינם מצורפים אך מהווים חלק 

 
ו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם חננא .1

 מושא השירותים"(, והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע מסמכי המכרז" להלן:מעת לעת בכתב )
 המכרז.

 
האחרים המשפיעים על עלויות כל הגורמים ו ;קראנו את כל האמור במסמכי המכרז :מצהירים בזה כי אנחנו .2

וכן ביצענו התייעצנו עם כלל הגורמים הנדרשים לרבות ייעוץ משפטי, ידועים ומוכרים לנו,  וביצועם השירותים
ובהתאם לכך  השירותיםכל בדיקה לרבות כלכלית ו/או חשבונאית ו/או שמאית ו/או משפטית בקשר עם ביצוע 

מצהירים כי לא נציג כל  אנחנו "(. כןהשירותיםהמכרז )להלן: "מושא  השירותיםביססנו את הצעתנו לביצוע 
ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה -הבנה או אי-ת של איותביעות או דרישות המבוססות על טענ

 מראש על טענות אלו. 

 
ונה על כל הדרישות צעתנו עה עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז; אנחנו :ו מצהירים בזה כיחננא .3

נמצאים ו ה;באופן מקצועי וברמה גבוה השירותיםוהיכולת לביצוע  ןסיוברשותנו הידע, הני שבמסמכי המכרז;
וכוח האדם  העבודהומשך קצב מבחינת האיכות,  השירותיםהכלים המתאימים לביצוע ברשותנו כל הציוד ו

 .ע"י המזמינה שהדרושים, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר

 
מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  אנחנו .4

מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע  אנחנו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק.
א במסגרת מכרז או לעשות בו שימוש כלשהו של שתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחרשברשותנו כתוצאה מה

 זה.
 
במסמכי המכרז, בסך  המפורטים השירותיםמתחייבים לבצע את  אנחנומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5

 אנחנובמסגרתו, ו החוזהכמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, 
 ובלוח הזמנים שיידרש.  פי שיקול דעתכםל האמורים השירותיםמקבלים על עצמנו לסיים את 

 :ביטוחים .6

בהסכם בהתאם לתנאים המפורטים לבצע את הביטוחים הנדרשים , תזכה שהצעתנו ככל, מתחייבים אנו 6.1
אישור עריכת )להלן: "הנ"ל  להסכם 'בובנספח  למסמכי המכרז, כמסמך ב'ההתקשרות המצורף 

החתימה ימים ממועד ההודעה על זכייתנו ובמעמד  (7שבעה )לא יאוחר מ -ולהפקיד בידיכם  "(יםביטוחה
( כשהוא חתום כדין מקור) יםאישור עריכת הביטוחאת  ,השירותיםוכתנאי לתחילת ביצוע  ,על החוזה

 על ידי המבטח.
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שתכם בכתב להמציא מתחייבים בכפוף לדרי אנחנו כאמור, יםנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחב 6.2
 העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. לכם

 

 השירותיםידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות ל באנוהמצהירים כי  אנחנו 6.3
כם. יוקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על יד לפי המכרז במלואם

במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי 
 המכרז.

 

למנוע  רשאיםתהיו  מסכימים כי אנחנו -פעל כאמור לעיל אם לא נמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  6.4
ו/או התחייבותינו  החוזהכלפינו כמי שהפר את  לפעולו/או  השירותיםמאיתנו את מועד תחילת ביצוע 

 .על פי מסמכי המכרז

 
הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי  ,מצהירים בזאת כי אנחנו .7

(, לפי שיקול אך לא חייביםרשאים )מסכימים כי תהיו  אנחנו כם בדרך כלשהי של הצעתנו.ילהוות קיבול על יד
ואנו מסכימים כי כם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו י, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידדעתכם הבלעדי

נו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז יאתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעני
 .השירותיםהתחלת ביצוע גשת ההצעות ועד למועד בכל מועד שהוא, לרבות לאחר ה

 
חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של -בלתיצעתנו זו היא ה .8

 .המזמינהעל פי דרישת , ך לפרק זמן נוסףימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יואר (90תשעים )
 בהתאם. המכרז ערבות תנו את הארכת תוקף יבמקרה זה תהיו רשאים לדרוש מא

 
יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה , שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהיקבלת איד עם מ .9

כם לשם כך, יקבע על ידימתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שי אנחנום הצעתנו תתקבל, א המחייב אותנו.
שור יבמסמכי המכרז, את א, כנדרש הסכם ההתקשרותבנקאית לביצוע ערבות  -ביצוע קיד בידיכם ערבות ולהפ

)מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי ההסכם בנוסח הנדרש במסמכי  עריכת הביטוחים
 .המהווה חלק ממסמכי המכרזהסכם ההתקשרות י מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכ

 
ת להתחכם בהתאם לצו יקבע על ידיבתאריך שי השירותיםצוע יאם הצעתנו תתקבל, נתחיל בב ,תחייבים כימ אנו .10

להינתן בהתראה קצרה  , אך לא חייב,בודה עשוית עלהתחמודעים לכך כי צו  אנחנוכם, וכן יעבודה שיינתן על יד
 בהתאם ובמהירות המרבית.  השירותיםצוע ינהיה ערוכים להתחיל בב אנחנו ביותר ומצהירים כי

 
 2כטופס בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצורף ערבות  -מכרז מצורפת בזאת ערבות  .11

 למסמך א' במסמכי המכרז(. 

 
אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי ידוע לנו ש ,נו מצהירים כיא .12

מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע 
ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או 

 במהלך ניהול המכרז.

 
נו מתחייבים לא לגלות ולמנוע איאום עם מציעים אחרים והצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או ת ,אנו מצהירים כי .13

 על הזוכה במכרז. המזמינהלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת יאת ג

 
הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  ,אנו מצהירים כי .14

ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע  השירותים
 המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מושא השירותים
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 :יא כמפורט להלןה הצעתנו .15
 

 
 

 :מסמכי המכרז, הינה, לאחר שעיינו בכל נויעל יד תהמוצע הצעת המחיר
 

תיאור כלי 

 הרכב

 

המחיר המקסימלי 

כלי גרירה )ללשירותי 

 רכב אחד(

הצעת המחיר של 

המציע לשירותי 

רכב כלי )ל גרירה

 אחד(

המחיר המקסימלי 

 לשירותי אחסנה

 רכב אחדכלי )ל

 - אחד יום למשך של

 (שעות 24

הצעת המחיר של 

המציע לשירותי 

כלי )ל אחסנה

למשך  רכב אחד

 24 - אחד יום של

 * (שעות

 3כלי רכב בעל 

 גלגלים ומעלה

 

לא כולל  ₪, 250

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ ______

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 

לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

כלי רכב דו 

גלגלי )לרבות 

 אופנוע(

 

לא כולל  ₪, 250

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ ______

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 

לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

  משאית

לא כולל  ₪, 250

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ ______

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 

לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

  קראוון

לא כולל  ₪, 250

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ ______

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 

לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

 רכב מסחרי

 

 

לא כולל  ₪, 250

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ ______

 .מע"מ

 

לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 

לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

 
 

 .לא כולל מע"מ ,בשקלים חדשים בלבדהמחיר של המציע תהא  הצעת
 

ולרבות בעניין בדבר אופן מילוי הצעת המחיר את הוראות המכרז  תואמים המחירים המוצעים על ידינו לעיל
מהמחיר/ים  אשר תחרוגמובהר כי הצעת מחיר לרכיב/ים בטבלה לעיל  .המחיר/ים המקסימלי/ים

 תיפסל על הסף. -המקסימלי/ים כאמור 
 

להזמנה להציע הצעות,  11.2לצורך בחינת והשוואת הצעות המחיר שיוגשו למכרז, כמפורט בסעיף יובהר כי  *
 הצפויים למשך האחסנה הנדרש מספר הימיםהאחסנה אשר יוצע ע"י המציע יוכפל )ע"י המזמינה( ב מחיר

 .(ימים 60)
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 מובהר כי יש למלא את כל הפרטים הנדרשים לעיל. .16
 

 מסמכי המכרז.  על פיכל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים להצעתנו זו מצורפים  .17
 

התקשרות המכרז מותנה בקיום מקור תקציבי מאושר, וכי  מושא השירותיםביצוע ידוע לנו שאנו מצהירים כי,  .18
ספקת הנדרש בו. לעניין זה אעם הזוכה במכרז זה תצא לפועל אך ורק לאחר אישור כדין של תקציב ל המזמינה

 אנחנועוד קבלת אישור כאמור יכולה להתעכב ממועד מסירת הודעה בזכייה לזוכה במכרז. ו שניובהר כי ידוע ל
או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על  השירותיםשמורה הזכות להחליט על ביטול  מזמינהמצהירים כי ידוע לנו של

 המזמינה, ולזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי השירותיםהיקף ביצועם ובכלל זאת צמצום 
 .בעניין זה

 
שבשמו  המציע )ו/או התאגיד(סמכי בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במ היאהצעתנו  :כי אנו מצהירים .19

 חוזהדין או  על פיאין כל מניעה על הצעה זו, ו המציע )ו/או התאגיד(חתום בשם זכאים ל אנחנומוגשת ההצעה, 
 לחתימתנו על הצעה זו.

 
 בכבוד רב,

 
 

_________________________________         ______________________________ 
 תאריך                                                                                             המציעחתימת 

  (מציעחתימת מורשי חתימה וחותמת ה)     
 

         )באותיות דפוס( מציעשם ה
         שמות מורשי החתימה 

        נא לפרט( - אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר
       מס' רישום האישיות המשפטית/עוסק מורשה 

          המציע כתובת
          כתובת דואר אלקטרוני

          מס' טלפון
          מס' פקס

 אישור חתימה

 
מאשר בזה כי חתימות ה"ה ת בזאת כי מאשר_______ מאשר/_________________________אני הח"מ עו"ד_

, אשר חתמו על הצעה זו, ______________________________-____________________________ ו___

________ ___________ מס' מזהה _______________________בצירוף חותמת ________________

 ."(, מחייבות את המציע לכל דבר וענייןהמציע)לעיל ולהלן: "

___________________  ________________________ 

 חתימת עו"ד  תאריך 

 (ןרישיו)חתימה + חותמת + מס'  
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 2טופס 
 מכרזהנוסח כתב ערבות 

 

 

 תאריך ________________
 ודלכב

 
 "(המזמינה)להלן: " מבשרת ציון מקומיתהמועצה ה
 מבשרת ציון, 3חוצבים ה
 
 

__________ )להלן: _______מס' ת.ז./ח.פ./ע.מ __לבקשת _______________________________  .1
 )עשרים אלף₪  20,000כולל של  לסך סילוק כל סכום עדל המזמינהערבים בזה כלפי  אנחנו "(המציע"

 מס'פומבי בקשר עם השתתפות במכרז  המציעשתדרשו מאת "( סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "
 .מועצה המקומית מבשרת ציוןלוגרוטאות  רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019

 ידינו על דרישתכם קבלת ממועד ימים (7) שבעה על תעלה שלא תקופה תוך, בכתב הראשונה דרישתכם לפי .2
 מבלי, הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד, בדרישה הנקוב סכום כל לכם נשלם אנחנו ,להלן המפורט באופן

 .מציעהתשלום תחילה מאת ה את לדרוש חייבים שתהיו ומבלי דרישתכם את להוכיח חובה עליכם להטיל

 כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ .3
  .מכםידי המוסמכים מטע________________ כשהיא חתומה על בכתובת ____

 , לא תיחשב כדרישה. דואר אלקטרונילעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או ב

י הפרטים שיימסרו על פ נכםנו, בדרך של העברה בנקאית לחשבוילעיל ייעשה על יד 2התשלום כאמור בסעיף  .4
 י שיקול דעתכם הבלעדי.על פ -נו לפקודתכם יהמחאה עשויה על ידכם בדרישתכם או באמצעות יעל יד

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל בלבד,  )כולל( 1.12.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 נו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.יי ערבות זו צריכה להתקבל על ידעל פדרישה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 בכבוד רב, 

 _______________ 

 ____________________________ (:שם מוציא הערבות )בנק

 ___________________________ ________________ שם הסניף: /מספר

 _____________________ מס' פקס: ___________________ טלפון: 'מס

 ____________________________________________: כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות
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 3טופס 
 הצהרה על מעמד משפטי

 

 :שלהלן בפרקים, המשפטי מעמדו את במדויק לציין המציע על

  משפטי מעמד. א

 .יש לצרף תעודת עוסק מורשה - במקרה של יחיד

 '.ג-ו ב פרקיםאת  למלא יש - חברה של במקרה

 .עוסק מורשה /החברות מרשם תדפיס לצרף שי

 

 יםיכלל פרטים. ב

 ___________________________________________ :שם

 _____________________________________ : כתובת

 _____________________________________ :טלפון

 _______________________________ : תאגידה 'מס

 ______________________________: מורשה עוסק 'מס - או

 

  החתימה זכות בעלי תושמ. ג

 חתימה דוגמת  זהות תעודת' מס  משפחה שם פרטי שם

    

    

    

 

 שפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.הפרטים שמסרנו על מעמדנו המ ,כי אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת

 

__________________  __________________  ___________________   

 )חתימה(   )חתימה(  )חתימה(

 

 אישור עו"ד/  רו"ח )לתאגיד בלבד(  

אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של החברה/ 

 __________________ )החברה / השותפות( לכל דבר ועניין.השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את 

                       _______________                _________________ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                             
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 4טופס 
 

 בדבר ניסיון המציע תצהיר
 

______ _____________-כ משמש. ___________________ ז.ת בעל, __________________ מ"הח אני

 :בזאת מצהיר, ומטעמה בשמה להצהיר ומוסמך, "(מציעה_______________________ )להלן: "-ב

 

( השנים האחרונות, בביצוע 5( שנים לפחות, במהלך חמש )3הינו בעל ניסיון מוכח של שלוש ) המציע .1

 להלן יפורט ניסיון המציע: גופים ציבוריים, לפחות. 2השירותים מושא מכרז זה, עבור 

 :על ידי המציע פירוט השירותים אשר ניתנו
 

הגוף הציבורי שם  מס'
עבורו ניתנו 

 השירותים,
ביצוע קום מי

 השירותים
 

היקף 
 השירותים

 ₪  -ב
 )לא כולל 

 מע"מ(

תיאור ומהות 
 השירותים

 

מועד ביצוע 
 השירותים

)חודש 
, ושנה(

האם  -ובנוסף 
השירותים 

 ניתנים כיום?
 

איש פרטי 
הקשר אצל 
הגוף עבורו 

ניתנו 
 השירותים

)שם, תפקיד, 
 טלפון(

1.      

2.      

3.  
 

    

4.      

 
 

 .להקפיד על ציון כל פרטי טבלת הניסיון במלואם יש
 

עבורם בוצעו  הגופים הציבורייםונות סופיים מאושרים ו/או אישורי ביצוע חתומים מאת חשבלטופס זה מצורפים 

 למכרז.  5.1.6האמורים בתנאי הסף השירותים 
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 
 
 

 _____________________________________   שם:

 _____________________________________  תפקיד: 

 _____________________________________  חתימה: 

 

 עו"ד אישור

 

_____ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי __________אני הח"מ עו"ד__
ו/עצמה _________ אשר זיהה/זיהתה עצמ________________ברחוב ____________________ מר/גב' ___

 משמשת/תאגיד: המשמש הוא___ ]במידה והמציע ____________באמצעות ת.ז. מס'____
כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, מוסמ__ במציע והמוסמך/____________________בתפקיד_________

ה לעונשים הקבועים בחוק אם צפוייה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/הזהרתולאחר שהזהרתיו/
 פני.מה עליו בחתוחתם/ זהה תצהירה את נכונות תצהירו/אישרלא יעשה/תעשה כן, אישר/

 

        _______________ 

 חתימת עו"ד       

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 5טופס 
 

 כספי מחזוררו"ח על אישור 
 

 לכבוד
 מבשרת ציון מועצה מקומית

 

 במכרז( מציעאישור מחזור עסקים כספי של:______________ )שם ה הנדון:

 

______, ____המציע _______ לא כולל מע"מ( של ,)הכנסותהרינו לאשר בזאת שמחזור העסקים הכספי  .1

 כמפורט להלן, בכל אחת מהשנים המפורטות להלן: הם_________________  ע.מ./ח.פ.

 

 .___ ₪______________ - 2016בשנת המס 

 .___ ₪______________ - 2017בשנת המס 

 ._________ ₪________ - 1 2018בשנת המס 

 

 נו ולמיטב ידיעת לגבי המציע "עסק חי"לא רשומה הערת אשר כי ל הרינובהתאם להצהרת המציע,  .2

 בטווח הזמן הנראה לעין. "עסק חי"לא קיים חשש ולא קיימת כוונה לרשום הערת 

 

כי לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים הנני/ו מאשר/ים בזאת  .3

 משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסיו.

 
 

 

 __________________________   ____________________________ 

 )חתימה וחותמת( רו"ח        תאריך

 
 

  

                                                           

דו"ח בלתי מבוקר חתום ע"י רואה החשבון, היה ולא יהיו בידי המציע דו"חות מבוקרים , ניתן להתבסס על 2018באשר לנתוני שנת  1

 במועד הגשת ההצעה למכרז.
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 6טופס 
 

 1976-, תשל"וציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר
 [ציעיש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המ]

 נוהוזהר/תישהוזהר לאחר ,_______________, ת.ז. _______________, _______________ מח"ה אנחנו/יאנ

 ן,כנעשה /אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים םצפוייי/צפו היהנ/היהא האמת וכי את להצהירעלינו /עלי כי

 :בזאת יםמצהיר/מצהיר

 _______________ )תפקיד( ב ________________ )שם המשתתף(-כ משמשים/משמש נואנח/יאנ. 1

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך אני/אנחנו. 2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המשתתף/החבר במשתתף 

 האחרון להגשת במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המשתתף/ החבר במשתתף 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות

 .1976-של"ותציבוריים,  גופים עסקאות ב )א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 .31.10.02יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 

 כדין שלא העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי עבירה" - *** "עבירה

 של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין1991-הוגנים(, תשנ"א תנאים והבטחת

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על , גם עבירה2011-דיני העבודה, תשע"ב

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

)להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן  1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - א חלופה 

 חלות על המשתתף.

 .מקיים אותן והוא המשתתף על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - ב חלופה 

 :להלן הרלוונטיות המשנה-בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למשתתף5

 .עובדים( 100מאה )מ פחות מעסיק המשתתף -( 1חלופה )

 הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים( 100מעסיק מאה ) המשתתף -( 2חלופה )

 הנחיות קבלת לשם - הצורך זכויות" ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 .ליישומן בקשר
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 (2חלופה ) הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה ל משרד"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמשתתף במקרה

 ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -( 2חלופה ) באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו לעיל, ונעשתה

 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -לעיל  5( בסעיף 2. למשתתף שסימן את החלופה )6

)ככל שתהיה התקשרות  המזמינהימים ממועד התקשרותו עם  (30שלושים )והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 כאמור(.

 אמת. חתימתנו ותוכן תצהיר זה/, זו חתימתישמנו/כי זהו שמי מצהירים/מצהיר אנחנו/יאנ. 7

 

_________________ 

 )חתימת המצהיר( 

 

 אימות עו"ד

_____ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי __________אני הח"מ עו"ד__
ו/עצמה _________ אשר זיהה/זיהתה עצמ________________ברחוב ____________________ מר/גב' ___

 משמשת/]במידה והמציע הוא תאגיד: המשמש___ ____________באמצעות ת.ז. מס'____
כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, מוסמ__ במציע והמוסמך/____________________בתפקיד_________

ה לעונשים הקבועים בחוק אם צפוייה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/הזהרתולאחר שהזהרתיו/
 מה עליו בפני.חתוחתם/ זהה תצהירות תצהירו/ה את נכונאישרלא יעשה/תעשה כן, אישר/

 

          _______________ 

 חתימת עו"ד         

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 7טופס 
 עניינים ניגוד עדריעל ה והתחייבות תצהיר

 
__ _________________________-כ__________, המשמש ___________, ת"ז ___אני ______________

 :מתחייב בזאת( המציע")להלן: " ________________________-ב

או  משנה מטעמו-או לספקי/קבלני למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה שלא אנחנו מתחייבים .1
 עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד ,ההתקשרות תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

וגרוטאות  רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019פומבי מס' מכרז נשוא  השירותיםביצוע  בתחום
, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, מילוי תנאיוו ,ציון מועצה המקומית מבשרתל

  זה. חוזהבקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי 

ניגוד כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של  אנחנו מתחייבים .2
ף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את קבלת עבודה עבור כל גורם או גו עניינים כאמור לעיל, לרבות:

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מידי באופן מזמינהל כי המציע יודיע אנחנו מתחייבים .3
  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד של

כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  אנחנו מתחייבים .4
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו 

 ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל על מזמינהל מראש המציע ידווח ,כי בשם המציע ומתחייב אנחנו מצהירים .5
בעניין.  המזמינהלהוראות  בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית המזמינה

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע עניינים, ניגוד עדריה

בקשר עם מניעת ניגוד  המזמינהלא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  .6
 עניינים.

 9/2019 פומבי מס' מכרזמושא  חוזהמהווה הפרה יסודית של ה המזמינהברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי  .7

 כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד עניינים מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם .8
  או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

 ולראיה באתי על החתום:
 

_______________________   ______________________ 

  חתימה      שם   

 אישור עו"ד

_____ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי __________אני הח"מ עו"ד__
ו/עצמה _________ אשר זיהה/זיהתה עצמ________________ברחוב ____________________ מר/גב' ___

 משמשת/ש___ ]במידה והמציע הוא תאגיד: המשמ____________באמצעות ת.ז. מס'____
כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, מוסמ__ במציע והמוסמך/____________________בתפקיד_________

ה לעונשים הקבועים בחוק אם צפוייה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/הזהרתולאחר שהזהרתיו/
 עליו בפני. מהחתוחתם/ זהה תצהירה את נכונות תצהירו/אישרלא יעשה/תעשה כן, אישר/

______________ 
 חתימת עו"ד

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 8טופס 
 

 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
 

ית חתימה מורש____________ מורשה/_____ת ת"ז מס' נושא/_________ נושא______________"מאני הח

"(, המציע"_____)להלן: ____________זיהוי/ח.פ.______ מס' _________________________מטעם ____

בועים בחוק אם לא אעשה כן, ה לכל העונשים הקעלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/צפוי לאחר שהוזהרתי כחוק כי

  - ת בזאת ובכתבמצהיר/מצהירה ומתחייב/מתחייב

לפי דיני  תאגידבעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי ה ,ציעהמ .1
ככל שחלים הסכמים או צווים  ,תאגידהעבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על ה

 כאמור.

לעיל  1רטות בסעיף ופהמ תאגידעובדי ה ימשיכו לשמור על זכויות מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליו ,ציעהמ .2
 רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019פומבי מס' מכרז  מושאבמהלך כל תקופת ההתקשרות 

 .וגרוטאות למועצה המקומית מבשרת ציון

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  ,ציעהמ .3
 5סעיף  מפקח שמונה לפי על ידיהעבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה 

עו בעבירה כן לא הורשו ,משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, ביותר 1985-תשמ"ו לחוק העבירות המינהליות,
 - אם הורשעו פעמיים או יותר -עה או ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרש) 1987-תשמ"ז ,לפי חוק שכר המינימום

 .(שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון 3כי חלפו 

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  ציעהמ .4
  במכרז זה. ההצעה

ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם בעלי השליטה בו ומנהליו  המציע, .5
 בעניין עובדים זרים.

  נחשבים לקנסות שונים. -אך במועדים שונים  - ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6
 -לעניין תצהיר זה

, אשר שר 1969-תשכ"טת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, החיקוקים המפורטים בתוספ - "דיני העבודה"

  המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם. ,התעשייה

 תוכן הצהרתי אמת.בשולי גיליון זה היא חתימתי ו החתימה המופיעה__________________, _____ שמי הוא

 ____________________________חתימה  שם המצהיר +תאריך ________________ 

 

 עו"דאימות 

_____ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי __________אני הח"מ עו"ד__
ו/עצמה _________ אשר זיהה/זיהתה עצמ________________ברחוב ____________________ מר/גב' ___

 משמשת/___ ]במידה והמציע הוא תאגיד: המשמש____________באמצעות ת.ז. מס'____
כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, מוסמ__ במציע והמוסמך/____________________בתפקיד_________

 ה לעונשים הקבועים בחוק אםצפוייה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/הזהרתולאחר שהזהרתיו/
 מה עליו בפני.חתוחתם/ זהה תצהירה את נכונות תצהירו/אישרלא יעשה/תעשה כן, אישר/

          _______________ 
 חתימת עו"ד         

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו
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 9טופס 
 

 הרשעות פליליות קודמות עדריה בדברתצהיר 

____ _______________'ת ת"ז מס/________ נושא_______________________אני הח"מ מר/גב  .1
 __________________זיהוי/ח.פ.__ '_________ מס________ית חתימה מטעם ___מורש/מורשה
ה לכל העונשים צפוי/"(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויהמציע")להלן: 

  :ת בזאת ובכתבמתחייב/ה ומתחייבמצהיר/אעשה כן, מצהירהקבועים בחוק אם לא 

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציע"להלן: "י כדין על ידי ________________)הוסמכת .1.1
וגרוטאות למועצה  רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019פומבי מס' מכרז להצעה ל

 "(.המכרזהלן: ")ל המקומית מבשרת ציון

 בכל עבירה פלילית, לרבות: הורשעלא  המציע .1.2

; ]נוסח חדש[ דת מס הכנסה; פקו1952-תשי"בחוק מס קניה )סחורות ושירותים(, בעבירות לפי 
-תשל"ח; חוק הפיקוח על המטבע, 1975-ל"ותש; חוק מס ערך מוסף, ]נוסח חדש[ פקודת המכס

למעט הרשעות , 1977-של"זתשין, לחוק העונ 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978
 . 1981-תשמ"א חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  שנמחקו או התיישנו לפי

המציע הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות  .1.3
_________________ ________________________הבאות:______________________

 לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל[. יש]

ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים נותננותן/הואיל וכך אני  .1.4
אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 . 1981-השבים, תשמ"א

 עם הזוכה במכרז שבנדון.  המזמינההסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של  .1.5

 

 
_________________  _____________ ____________________ ___________   

 תאריך    ת עו"דחתימ   תאריך  שם חתימה וחותמת 
 )לרבות חותמת ומס' רישיון(    של המציע/חבר במציע

 חבר במציעבחתימתי כי החתומים בשם המציע/ר הריני מאש
 לחייב אותו בכל עניין , ורשאיםמורשי חתימה מטעמו הם

 הקשור ו/או הנוגע למכרז.
 החתומים בשם המציע הוזהרו על ,כי הריני מאשר בחתימתי
 צפויים לעונשים הקבועים יהיו וכי ידי להצהיר את האמת

 אותם כאמור חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי 
  בפני על נספח זה.

 
 אדם פרטי ולא תאגיד: הואאם ממלא הנספח 

 
 

_________________  _____________ _______________________ _________ 
 תאריך    חתימת עו"ד   תאריך   שם + חתימה

 )לרבות חותמת ומס' רישיון(
 להצהירהוזהר על ידי  החתום הריני מאשר בחתימתי כי

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם יהיה וכי את האמת
 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 'ב מסמך

 התקשרות הסכם
 

 
 2019 בשנת__________  לחודש__________  ביום, מבשרת ציוןבונחתם  שנערך

 
 בין

 
 מבשרת ציון מקומיתמועצה 

 ציון, מבשרת 3החוצבים 
 "(המזמינה" או "המועצה)להלן: "

 
 מצד אחד;

 לבין
 

_______________________ 
 ___________________ח.פ./ת.ז:

 מרח' _______________________
 "(נותן השירותים)להלן: "

 מצד שני.
 
 

וגרוטאות למועצה  רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019פומבי מס' מכרז פרסמה  המזמינהו  הואיל
"( המכרזונספחיו )להלן: "הנ"ל "(, כמפורט במסמכי המכרז השירותים)להלן: " המקומית מבשרת ציון

 ;במכרז זוכהכ נבחר ונותן השירותים, להלן כמפורט זה ובחוזה
 
, מזמינהההחלטת  פילצורך על  בהתאם השירותיםביצוע  את נותן השירותיםלהזמין מ מזמינהה וברצון  והואיל

 כאמור, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן; השירותיםאת  לבצע מעוניין נותן השירותיםו
 

 השירותים לביצוע הדרושים והמומחיות המיומנות, הידע, הניסיון בעל הוא כי מצהיר נותן השירותיםו והואיל
 זה; חוזהו מכרזה לפי כנדרש

 
 ומסמכי זה בחוזה כמפורט הכל, עצמאי כקבלן השירותים את יבצע השירותיםנותן ש לכך הסכימו והצדדים והואיל

-בלתי חלק הומהוו לחוזה ף למסמכי המכרז ו/אוהמצור, לרבות כתב הכמויות השונים נספחיו על המכרז
 ;ממנו נפרד

 
 את עצמו על לקבל מוכן נותן השירותיםו השירותים ביצוע את נותן השירותיםל למסור מוכנה מזמינהוה והואיל

 ;להלן המפורטים לתנאים בהתאם הכול, השירותים ביצוע
 

 .זה לחוזה הנוגע בכל והתחייבויותיהם זכויותיהם את ולהסדיר לקבוע הצדדים וברצון :והואיל
 

 :הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לפיכך
 

 כללי -פרק א' 
 
 מסמכי החוזה .1

 
 נפרד מן החוזה.-בלתיהמבוא לחוזה זה מהווה חלק  .1.1
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 נפרד ממנו.-בלתיהנספחים לחוזה זה מהווים חלק  .1.2
 

תשובות המזמינה לשאלות ההבהרה ו/או ההודעות מטעם מסמכי המכרז על נספחיו השונים, לרבות  .1.3
 נפרד מהחוזה.-בלתימהווים חלק , בדרכים המפורטות במכרז ככל שניתנו, המזמינה

 
, לרבות המחירים שלהם התחייב, ולרבות פרטים ומסמכים שנמסרו על ידי נותן השירותיםהצעתו של  .1.4

 .מזמינהעל פי דרישת ה נותן השירותים
 

, בין אם צורפו להם ובין לרבות הנספחים המצורפים להסכם ההתקשרות כלל מסמכי ונספחי המכרז, .1.5
 אם לאו.

 
 בין אם צורפו להם ובין אם לאו.הסכם זה, תר המסמכים, ההוראות ונספחי הליך המכרז וי .1.6

 
 הגדרות ופרשנות .2

 
ו המשמעות המפורטים בטור השמאלי להלן הפירוש איו למונחים המפורטים בטור הימני בחוזה זה יה .2.1

 להלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
 

 המשמעות  המונחים
 

וגרוטאות  רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019פומבי מס'  מכרז "המכרז"
 .למועצה המקומית מבשרת ציון

 
 /"השירות/ים"
  /"ים/רכב תה/גריר"
 ", גריטה"/"אחסנה"

 רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירהמתן שירותי  לצורךהדרושים  השירותים כל בהתאמה
 על פי דרישותוהכל  ,מועצה המקומית מבשרת ציוןהשטחי וגרוטאות ברחבי 

הוראות וכן  ,נספחיהם על זה חוזהו המכרזבמסמכי  כמפורטובין היתר הדין 
לרבות "(, חוק שמירת ניקיון)להלן: " 1984–חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד

, תקנות פקודת התעבורהחוקי העזר למבשרת ציון, הוראות כל דין ובכלל זאת 
-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילוצו( תשל"דו התעבורה,

סילוק גרוטאת רכב, המצ"ב גרירת רכב ובדבר  - וכמפורט בנהלי המועצה, 1974
 .להסכם זה כנספח ד'

 
; וכן 1961-א"תשכ, רכב ורכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה )נוסח חדש( "רכב/ים"

רכב דו/תלת רכב מסחרי; גלגלים ומעלה )לרבות משאית וקראוון(;  3רכב בעל 
גלגלי הנע בכח מכאני או הנגרר ע"י רכב/בהמה, וכן מכונה או מתקן הנעים או 

 .גרוטת רכבהנגררים כאמור )לרבות אופנוע(; 
 
 -גרר גדול :לצורך ביצוע השירותיםהמשמשים את נותן השירותים  רכבי הגרירה "רכבי הגרירה"

רכב גרירה  -( כלי רכב בו זמנית; גרר קטן 3רכב גרירה אשר יכול לשאת שלושה )
 ים ובדרכים בהן מוסדרות חניות רכביםצר ותרחובב המותאם לנסיעה ולמעבר

 הצר; לרכב גרירה זה תהא אפשרות לבצע פרסה בסוף הרחוב, הדרך משני צדי
 גרר מלגזה.

 
  אוו/" המזמינה"
 .ו/או מי מטעמה מבשרת ציון מקומיתהמועצה ה "המועצה"
 
, יועסקו אם, ידו על שיועסקו משנה-קבלני, מנהליו, מועסקיו, עובדיו לרבות "נותן השירותים"

 .ומטעמו בשמו הבאים וכל, להלן כמפורט, מזמינהה אישור קבלת לאחר
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 המזמינה ידי על, לזמן מזמן, יתמנה או, שנתמנה מיפקחים מטעם המועצה ו/או  "פקחה"
 .מהם ו/או כל מי מטעמה חלק כל או, השירותים ביצוע את ולאשר לפקח

 
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   "המדד"

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  הבסיסי""המדד 
 

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות   "כוח עליון"
מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו( ואסון טבע. למען 

השבתות וסגר אינם גיוס מילואים, שביתות,  -הסר ספק מובהר בזאת כי 
 נחשבים ככוח עליון.

 
 יחול על החוזה, כך שייראו את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל., 1981-תשמ"אחוק הפרשנות,  .2.2

 
-ק, איחוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספ .2.3

וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות 
 משנה.-ולסעיפישוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים 

 
 נספחים  .3

 
נפרד מחוזה -בלתיהנספחים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, מהווים חלק  .3.1

 זה:
 

 ;נוסח כתב ערבות לביצוע נספח א'
 ;אישור עריכת הביטוחים  'ב נספח

 ;הצהרת היעדר תביעות  'נספח ג

, של המועצה רכבסילוק גרוטאת רכב ומכירת לרבות נהלים בדבר  –גרירת רכבים נהלי   'נספח ד
 .[נפרדבמסמך  ]מצורפים המקומית מבשרת ציון

 
נפרד -בלתיברשותו המסמכים המהווים חלק  :כי נותן השירותיםכל ספק, מצהיר בזאת  למען הסר .3.2

קיבל את כל ההסברים אשר וקרא אותם, הבין את תוכנם,  ;רפו אליוווזה זה, לרבות אלה שלא צמח
מתנאי החוזה  הבנת תנאי כלשהו-על פי כל האמור בהם. אי השירותיםת מתחייב לבצע א, והוא ביקש

זכות כלשהי לקבלת תשלום  לנותן השירותיםהתחשבות בו על ידו לא תקנה -או אי נותן השירותיםעל ידי 
 נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בענין זה.

 
 נותן השירותיםהצהרות  .4

 
רכב כלי רכב לרבות כלי כל  ו/או אחסנת מתחייב להיות ערוך לגרירתנותן השירותים מצהיר כי הינו  .4.1

, לרבות כל פקח/המועצהעפ"י הוראת ה ות רכב/או לאחסן וכן לסילוק גרוטא שיתבקש לגרור ,נטוש
 .הפעולות הנגזרות מכך ובין היתר דיווח ותיאום עם המועצה או מי מטעמה

 
בכל מכל ו/או שעות ביממה( ו 24במשך השירותים לספק את שירותי גרירת הרכבים בכל זמן )על נותן  .4.2

והפעילות את המשך התנועה  ככל הניתן באופן שיבטיח, פקח או המועצהכפי שיידרש ע"י המקום 
 כלי . מקום יעד גרירתבאזורי ביצוע השירותים המפורטים בין היתר בטופס הבקשה, כהגדרתו להלן

בעל מצלמות אבטחה  ונעול לפי הוראות כל דין, , מגודרמגרש חניה מסודרהינו ואחסונם, הרכב 
 -הממוקם בו, לצורך אחסון הרכבים המועצה המאושר ע"י המחוברות למערכת בקרה ושמירה,
)להלן: אחסון אחר אשר ייקבע ע"י המועצה  כל מקוםבאו , __________________________

ולא יהיה לנותן השירותים להלין ביחס  ("אתר האחסנה"/"מגרש האחסון"/"החניהמגרש "/"המגרש"
 .לכך
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ידוע לנותן השירותים כי האחריות לשלמותם ולשמירת כלי הרכב במגרש, חלה על נותן השירותים בלבד.  .4.3
 וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות מושא הסכם זה לרבות תקופות ההארכה.

 
אתר לסילוק/ריכוב וטיפול בין היתר בצמיגים וגרוטות  - "סילוק פסולתאתר "ת רכב לסילוק גרוטא .4.4

, תוך ביצוע כלל הפעולות הנוגעות לגריטת הרכב בהתאם להגדרות הקבועות בחוק שמירת ניקיון -רכב
 .באתרים מורשים ובהתאם לכל דין

 
 ירותיםבקריאת המזמינה/הפקח לביצוע השטפל בצע את השירותים ולמתחייב לנותן השירותים  .4.5

 .המועצה למתן השירותיםהפקח/קריאת מרגע שעות  24בתוך  ולכל היותר ,בהקדם האפשרי
 

יבצע את השירותים בהתאם להוראות הסכם  נותן השירותיםמהוראות הסכם זה,  מהוראהמבלי לגרוע  .4.6
פקח, בהתאם לטופס בקשה לגרירת רכב, מאושר וחתום להנחיות המועצה/הזה על נספחיו וכן בהתאם 

פקח ו/או ע"י המועצה בהתאמה )להלן: הו/או המועצה, שיומצא לנותן השירותים על ידי  פקחהע"י 
, כל פעולה הכלולה בשירותים מושא הסכם זהידוע לו שכי  נותן השירותים מצהיר"(. טופס/י הבקשה"

 של בכתב אישור/הנחיהובהתאם ל לאחר רק תתבצע ,'וכו מכירה, מאחסון רכב שחרור, גרירהלרבות 
תהיה בהתאם למועדים הקבועים  ים/רכבמכירת עוד יובהר כי  .לנותן השירותים המועצה/הפקח

 בכתב מהפקח.מראש ואישור קבלת , וכמובן רק לאחר (נספח ד') י המועצההלובנ בהוראות כל דין
 

יידרש להשתמש בו לצורך  נותן השירותיםהגרר/רכב הגרירה אשר נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו ש .4.7
ביצוע שירות/י גרירה, ייקבע בהתאם לדרישות הפקח/ המועצה וצרכיה, ובין היתר בהתאם לרכבים 

, כהגדרתם בהסכם גרר מלגזה וו/אגרר קטן  ו/או גרר גדול, -אשר הוצגו בהצעת נותן השירותים למכרז 
  .זה

 
לא נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש – פריצה לרכב לצרכי גרירהל לדרישההוראות ביחס  .4.8

הוראות חוקי העזר ובהתאם ל ,בליווי ובנוכחות משטרת ישראללמעט יצה לרכב לצורך גרירה תבוצע פר
 הוראות כל דין.למבשרת ציון ו

 
עם הגעת בעל  הנגרר הרכב יע"י בעלהרכבים, ישולמו ואחסון  גרירתת יועלוידוע לנותן השירותים כי  .4.9

הוראות כל לאמור במסמכי המכרז, הסכם זה ו, והכל בכפוף לשחרור רכבוהרכב למגרש החניה בבקשה 
 .דין

 
החזרתו לבעליו, תתבצע בכפוף ובהתאם לדרישת  אוו/שנגרר  מכירת רכב ידוע לנותן השירותים, כי .4.10

ים מכירת רכבאופן נהלים בדבר הלרבות  –גרירת רכבים  בדבר המועצה נהליואישור המועצה, ולפי 
. מובהר 1984-)ב( לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 8(, ובהתאם להוראות סעיף ד'כנספח שנגררו )המצ"ב 

כי מכירת רכב תתבצעי בהתאם להחלטת המועצה/ מחלקת הפיקוח העירוני, ובמסגרת הליך המכירה 
למועצה באופן שוטף על הליך המכירה, ולהעביר את מלוא התמורה בסיום על נותן השירותים לדווח 

 סונואח לאחר לבעליו הרכב החזרת, האמור לחוק (ב)8 סעיף י"עפעוד  הליך המכירה לידי המועצה.
 הכרוכה העבירה בגין קנס כלכן תשלום ו החזקתו, הרכב גרירת בגין המועצה הוצאות בתשלום מותנית
 .ל"הנ הרכב בשימוש

 
ו/או אירועים רבי משתתפים,  עדלאידע(אירועי ה)כדוגמת לאירועים המתקיימים ברחבי המועצה  ביחס .4.11

לחניות צדדיות על פי  תבוצע רכבים גרירת ברחבי המועצה, צירים ראשייםשל בהם נדרש פינוי אשר 
גרר להפעיל ולספק למועצה  מתחייבנותן השירותים , וכן באירועים מסוג זה הפקח ות והוראותדריש
בנוסף במשך האירוע ו לפני מועד תחילתשעות  (4לכל הפחות ארבע ) לצורך מתן השירותים במשך צמוד

 שעות ביום האירוע.  (4לכל הפחות ארבע )
 

כי יוודא ויהא אחראי לכך שהרכבים הוטענו והועמסו בצורה בטוחה ומצהיר נותן השירותים מתחייב  .4.12
 ביצוע שירותי הגרירה/ סילוק.ונאותה טרם 
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ח האדם הנדרש ואת כלל כלי הרכב והציוד הנדרש לביצוע עמיד את כל כמתחייב לה נותן השירותים .4.13
לביצוע השירותים אשר תימסר השירותים בהתאם להוראות הסכם זה וטופס הבקשה ו/או דרישה 

 פקח.ע"י המועצה ו/או הלנותן השירותים 
 
לרבות בדק וכי הינו מכיר את פני ורחבי שטח המועצה המקומית מבשרת ציון, כי מצהיר  נותן השירותים .4.14

הרחובות, סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי הוא יבצע את השירותים בהתאם 
להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים שיקבעו מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי 

את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים  בחןכי ו בהסכם זה, הקבועים ר לתשלומים המגיעים לומעב
הן, וכן כי ביצע כל בדיקה לרבות כלכלית ו/או חשבונאית ו/או שמאית השירותים ו/או הנובעים מבביצוע 

מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות  נותן השירותים. ו/או משפטית בקשר עם ביצוע השירותים
  ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.-, שמקורן באימזמינהו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי ה

 
בנושא גרירת רכבים, אחסונם וגריטתם, אשר  דו"ח חודשינותן השירותים מתחייב להעביר למועצה  .4.15

ה, סוג הגרירה, מיקום הרכב הנגרר, מקום היעד יכלול את הנתונים הבאים: תאריך גרירה, שעת הגריר
 של הרכב הנגרר, מספר הרכב, מצב חיצוני. 

 
ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  ,חוזה זה ונספחיו מצהיר כי קרא את תנאי נותן השירותים .4.16

בתנאים  השירותיםיש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע הדרישות שבחוזה זה ובנספחיו, וו
מתחייב להעסיק עובדים  נותן השירותיםועל פי כל דין.  מזמינהובמועדים שנקבעו למסירתם על ידי ה
, לפי העניין, במועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה השירותיםביצוע מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש ל

 .זה
 
 השירותיםמכיר את כל ההנחיות, ההוראות והדינים החלים על ביצוע  הואצהיר כי מ נותן השירותים .4.17

כמו כן נותן השירותים מצהיר כי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו  יפעל על פיהם. וכי
, וכי השירותים, כל האישורים, הרישיונות וכיו"ב הנדרשים על פי הדין לצורך ביצוע השירותיםבמסגרת 

מושא הסכם  האישורים, הרישיונות וכיו"ב כאמור, יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרותידאג שכל 
  (.2013-)תשע"געסקים טעוני רישוי  -םצו רישוי עסקירישיון עסק בתוקף בהתאם להוראות , לרבות זה

 
 ,עוד מתחייב נותן השירותים לעמוד בדרישות והוראות לפי חובת החזקת תעודות ברכבי נותן השירותים .4.18

 .1961-בהם ישתמש לצורך ביצוע השירותים והכל לפי הוראות כל דין לרבות תקנות התעבורה, תשכ"א
 

בעל מקצוע או קבלן ו/או יועץ ו/מצהיר ומתחייב לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום עם כל  נותן השירותים .4.19
, על מנת להבטיח ביצוע נכון, עמידה הםל , או בסמוךבשטחי המועצהיפעל ו/או גורם אחר נוסף הפועל או 

 לנותן השירותיםאו תשלום וזאת מבלי שהדבר יהווה עילה לפיצוי, תמורה  -בלוחות זמנים וכיוצא בכך 
, או בשטחי המועצהמים שונים הפועלים מעבר לקבוע בחוזה זה. במקרה שיתגלו חילוקי דעות בין גור

 פקח יהיה הפוסק האחרון., הבסמוך להם
 
מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  נותן השירותים .4.20

אין מניעה  ,בהתאם להוראות חוזה זה השירותיםביצוע המיומן הדרושים ל האדםח ווהטכניים וכ
בויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה יבחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחיו ,להתקשרות בחוזה זה

 בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 
 במשך מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז, ואלה יתקיימו בו גם נותן השירותים .4.21

 . חוזה זהעם המזמינה ב התקשרותהכל תקופת 
 
י הסכם זה, תוך שיתוף הינו מתחייב לבצע את השירותים וכל המוטל עליו עפ" מצהיר כי נותן השירותים .4.22

פקח/למועצה לבצע ביקורת שוטפת המועצה, וכן לאפשר לים לכך מטעם פקח ושאר הממונפעולה עם ה
 בדבר אופן ביצוע השירותים. 

 
המפורטים  תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה מזמינהמצהיר כי ידוע לו שה נותן השירותים .4.23

פיצוי, תמורה או תשלום לא יהא זכאי ל נותן השירותיםו ,במסמכי המכרז ו/או בהסכם זה על נספחיהם
 בגין שינוי כאמור. 
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במתקנים או בחומרים שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים מתחייב להשתמש  נותן השירותים .4.24

שאו תו תקן ייאלו לפי הוראות כל דין  ככל ונדרש הינו מתחייב כיו, ומהמין המשובח ביותר הישראלי
על ידי הגורמים  החומרים/האביזריםהמתקנים/ו/או תו השגחה וכי הוא אחראי לבדיקת התאמת 

אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בנספחיו, שאז תגבר קביעה  ,המוסמכים וקבלת אישורם לכך
 מפורשת זו.

 
מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות,  נותן השירותים .4.25

שיימסרו לנותן השירותים  מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז, במסמכי החוזה, ובהזמנות העבודה
 -וכי הוא לא יעשה בהם שימוש כלשהו  מזמינה, לרבות המסמכים שיצורפו להן, שייכות לע"י המזמינה

 לצורך ביצועו של חוזה זה.אלא 
 
 מזמינהמצהיר כי בכל מקרה, לרבות מקרים בהם יתעוררו חילוקי דעות בינו לבין ה נותן השירותים .4.26

 .םאו להפסיק השירותיםבנוגע לביצוע חוזה זה, הוא לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע 
 

 ולא תהיה לו כל זכות במקרקעין לנותן השירותיםלמען הסר ספק מובהר ומוצהר בזאת במפורש כי אין  .4.27
 ,בשטח מבין שטחי המועצה המקומית מבשרת ציון אשר בהם יינתנו השירותים ע"י נותן השירותיםו/או 

תקופת ללצורך ביצוע השירותים  , בהתאם לדרישת המועצה וצרכיה,למעט הרשות להיכנס למקרקעין
 .בלבד ובאופן המפורט בהסכם זהבהסכם זה  תמתוארההזמן 

 
ויקיים כל הוראה של  השירותים אופן ומצב ביצועעל  פקח,, לפי דרישת הפקחידווח ל נותן השירותים .4.28

 ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. השירותיםפקח בעניין ה
 

פקח על כל תקלה אשר תתגלה ללמועצה ו נותן השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידווח  .4.29
 בביצוע ההסכם עם גילויה.

 
מתחייב להחזיק על חשבונו מכשירי קשר ו/או טלפונים ניידים לצורך קיום קשר  נותן השירותים - זמינות .4.30

או נותן השירותים מתחייב כי הוא  .יםהשירותבמהלך ביצוע  נותן השירותיםלבין  המועצהבין  שוטף
ביצוע הקשורים בחריגים אירועים במסגרת ו/או  מקרי חירוםמתן השירותים בלנציגיו יהיו זמינים 

מועד שעות מ 24כל היותר בתוך לבהקדם האפשרי ו הפקח/לטפל בקריאת המזמינהו /השירותים, ויגיע
  הקריאה האמור.

 
מתחייב לטפל בכל מזכרי מוקד המועצה ו/או פניות הציבור אשר תועברנה אליו  נותן השירותים .4.31

פקח או נציג על ידי ה ויאושרו ,של נותן השירותים ביומן העבודה וירשמי שירותים אלומהמועצה. 
נותן היה ו על ידו. השירותיםבמסגרת ביצוע  נותן השירותיםעל ידי  וטופלי ואלשירותים המזמינה. 
על ידו רק  יבוצע השירות, מושא הסכם זה השירותיםבמסגרת ו שאינשירות דרש לבצע נ השירותים

 פקח.י הלאחר קבלת אישור חתום על ידי מורשי החתימה במועצה ועל יד
 
נותן היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי  .4.32

מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם. לא עלה נותן השירותים , ידאג השירותיםבביצוע השירותים 
ו/או כלי הרכב לבצע את התיקון, האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד השירותים נותן בידי 

תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים, העונים על  שעות, יעמיד 4תוך פרק זמן שלא יעלה על 
. האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע השירותיםובנספחיו לצורך ביצוע הסכם כל הדרישות המפורטות ב

ע"י  נותן השירותיםימסר לבדרישות המפורטות בטופס הבקשה שילעמוד נותן השירותים מחובתו של 
 .פקח/המועצהה
 

 -תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  –כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים נותן השירותים לא העמיד  .4.33
תהא המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי  רכב  חליפיים  

כהחזר הוצאות כלליות. מסמך חתום בידי  25%בהוצאותיה, בתוספת נותן השירותים ולחייב את 
 עניין ביחס לתוכנו של המסמך. , המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר והמועצה
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עבודות חיוניות שלא  הינם בבחינת לנותן השירותים שהשירותיםידוע  -ורציפותם חיוניות השירותים .4.34
ידוע לו  חמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות, וכןניתן להפסיקן בכל מקרה, לרבות בתקופות מל

ועובדיו נותן השירותים שירות ציבורי, מחייבים כי  נשוא הסכם זה, והיותםהשירותים של  שאופיים
מתחייב בכל מקרה נותן השירותים הסכם זה, ועל כן  השירותים מושא ביצועלצורך יעבדו ברציפות 

, וכחלק בלתי נפרד מכך, לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים כסדרםהשירותים להמשיך ולבצע את 
 .השירותיםהתקין של  במהלכם ביטול או פגיעהעל מנת למנוע כל עיכוב, 

 
מבלי לגרוע מאמור לעיל, מובהר במפורש, כי גם במקרים של שביתה ו/או סכסוך עבודה כלשהו ו/או  .4.35

 . כסדרםהשירותים להמשיך ולבצע את נותן השירותים היעדרויות של עובדים, מתחייב 
 
ימלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע  נותן השירותים  .4.36

 לרבות הוראות הבטיחות בעבודה ודיני התעבורה.  השירותים
 

כל דין כדי למנוע לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים בהתאם להוראות נותן השירותים על  .4.37
 )ככל שניתנו( למניעתן. פקח/המועצהה, ולמלא אחר כל הוראות השירותים תקלות בביצוע

 
 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5
 

, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים הסכם ההתקשרותלבדוק מיד עם קבלת  נותן השירותיםעל  .5.1
 והמידע הכלולים בהם.

 
ביצוע פקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה, לפני ב החייב לבדוק ולהסב תשומת ל נותן השירותים .5.2

או בסתירה בכך,  ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה, לא יהיה ,השירותים
 הבלעדילנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו  לנותן השירותיםפקח להורות כאמור, כדי למנוע מן ה

ן זה, ולא יהיו לו כל יפקח לענימתחייב לנהוג על פי הוראות ה נותן השירותיםפקח ובכפוף לכל דין. של ה
 פקח, כאמור.כאמור, או בגין הוראה כלשהי של התביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, 

 
 ,הוראות, לפי הצורך, השירותיםביצוע , מעת לעת, תוך כדי לנותן השירותיםלהמציא  תרשאי המועצה .5.3

 .השירותיםביצוע ל
 

כדי הן , אולם אין באמור בנותן השירותיםמחייבות את אמור לעיל התאם לבשניתנו  המועצההוראות  .5.4
 על פי החוזה. נותן השירותיםלגרוע מאחריותו של 

 
, לושיצורפו  נספחיו לרבות הנספחיםיש לראות את , וחוזה זהאין עדיפות בין מסמכי מובהר בזאת כי  .5.5

ככל שיצורפו, כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית 
סדר העדיפות ביניהם לפי לתיאורים הכלולים באחרים, לפי הענין. כאמור, בכל מקרה של סתירה ייקבע 

 הבלעדי. המועצה, לפי שיקול דעתהההוראה המחמירה מביניהן, לפי קביעת 
 

 היקף ההתקשרות .6
 

וג, בעצמו ובכלל זאת לדא םבשלמות השירותיםלבצע את  נותן השירותיםמחייבות את  חוזה זהאות הור .6.1
להמצאת כוח האדם שיידרש לצורך כך, להמצאת והובלת הכלים, המכונות,  -בין היתר ועל חשבונו,

במועדים,  - השירותיםביצוע וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ ל , האביזריםהציוד, המתקנים
 על נספחיו. חוזה זהברמה ובטיב האמורים ב

 
  השירותיםביצוע בדבר אופן  נותן השירותיםהתחייבות  .7

 
, בהתאם להנחיות נספחי המכרז והסכם זהעל פי  השירותיםמתחייב בזה לבצע את  נותן השירותים .7.1

באמצעות כלים, אביזרים  –, וכל זאת פקח בהתאמההמועצה/ה על ידי -מזמן לזמן  -שתינתנה לו 
ובטיב שיהיו לשביעות רצון  ברמהמעולים ומתאימים, באמצעות כוח אדם מיומן, במועדים,  ומתקנים



 

 11/2019מס' פומבי מכרז 

 למועצה המקומית מבשרת ציון אות,וגרוט כלי רכבגרירה, אחסנה וגריטת לשירותי 
 

39 
_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

ולקיים את כל  פקח בהתאמההמועצה/ה מתחייב להישמע להוראות נותן השירותים .המועצה
  .הםהוראותי

 
 השירותיםמועד סיום תקופת ההתקשרות ו .8

 
חודשים, אשר תחל מיום חתימת הצדדים על הסכם זה )להלן:  12תקופת ההתקשרות תמנה לתקופה של  .8.1

"(. למועצה נתונה זכות הברירה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תקופת ההתקשרות הראשונה"
חודשים כל אחת )תקופות  12ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות של עד להאריך את תקופת 

תקופת האופציה( ועד לתקופה כוללת של חמש שנים, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה )להלן: "
 "(.ההתקשרות

 
על אף האמור לעיל, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא,  .8.2

לנותן , בהודעה בכתב ומראש שתשלח לסיומה זההסכם שרות עם נותן השירותים לפי ההתקלהביא את 
בתאריך  תקופת ההתקשרות מושא הסכם זהסתיים ניתנה הודעה כאמור ת ימים מראש. 30 השירותים

כך, ובכפוף לתשלום התמורה המגיעה ל ביחסלא תהיה כל טענה  ולנותן השירותיםשיהיה נקוב בהודעה 
 ההסכם.תקופת ההתקשרות/סיום בגין ביצוע השירותים בפועל על ידו עד להפסקת  לנותן השירותים

 
 

 פיצויים מוסכמים בגין איחור .9
 

ו/או על פי כל דין, מוסכם בזה כי  חוזה זהמבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה על פי  .9.1
 השירותיםאת ביצוע מלוא  נותן השירותיםיסיים לא יחרוג מהמועדים/  נותן השירותיםבמקרה בו 

 1,000בסך של , ישלם הוא למזמינה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש המזמינההנדרשים ע"י  ים/במועד
בגין כל יום של איחור בין מועד הסיום המוסכם לבין מועד  -צמודים למדד  -( שקלים חדשים אלף)₪ 

  הסיום בפועל.
 

המזמינה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה כאמור מכל סכום שיגיע ממנה  .9.2
 .הבלעדי דעתהמכל סיבה ובכל עת שהיא, וכן לגבות סכום זה בכל דרך אחרת לפי שיקול  השירותים לנותן

 
  השירותיםהארכת מועד השלמת  .10

  
, בשל השירותיםיש מקום להארכת המועד להשלמת , הבלעדי שיקול דעתה לפי, כי המועצה הסבר .10.1

רים המחייבים, לדעת שינויים או תוספות לעבודות או בשל כוח עליון או בשל טעמים מיוחדים אח
ו/או בהתאם לשיקול דעת הממונה  הבלעדי השיקול דעת, לפי לתתהמועצה  תרכה, רשאי, מתן אהמועצה

 .תקופה המתאימהל השירותיםרכה להשלמת א, מטעמה לכך
  
 גיעה בנוחות הציבורפ-אי .11

 
ביצוע מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על מנת ש נותן השירותיםלעיל,  מבלי לגרוע מהאמור .11.1

כביש, שטחי המועצה, בר של כל אדם בלא יגרום להפרעה, שלא לצורך, לזכות השימוש והמע השירותים
 בשטחי המועצהו/או פגיעה, שלא לצורך, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה הן  כיוצא בזהדרך ו

פיצוי, כל  השירותים לנותןלא ישולם  ,כי ר. מובהבשטחי המועצה כאמור/קנים סמוכיםוהן במבנים ומת
 בגין כך. תמורה או תשלום

 
 נותן השירותים על ידיאספקת עובדים  .12

 
עובדים, מקצועיים ואחרים, מתחייב בזה להעסיק, על חשבונו ועל אחריותו,  נותן השירותים .12.1

, לשביעות רצונם של חוזה זהבטיב ובמועד הנקובים ב השירותיםביצוע ובמספר שיידרש לשם  מסוגים
העסיק אך ורק עובדים בעלי מתחייב בזה ל נותן השירותים , לפי שיקול דעתם הבלעדי.פקחוה המזמינה
 נדרש(. ו)ככל  לפי הוראות כל דין מגורמי הביטחון מתאימות הרשאות
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רשימה שמית, הכוללת מספרי  פקחול למזמינה נותן השירותים, יעביר השירותיםביצוע לפני תחילת  .12.2
כל אישור ו/או מסמך דרוש רלבנטי נוסף )לרבות אישורי משטרה בדבר  וכן - השירותיםזיהוי של מבצעי 

לצורך קבלת אישור מראש לזהות מבצעי  (וככל שיידרש על ידי המזמינה אם -היעדר עבר פלילי, והכל 
 .השירותים

 
 
 עובדיםהרחקת  .13

 
סקתו של , לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק העלנותן השירותיםיהיה רשאי להורות  המועצה/פקחה .13.1

 המועצה/פקחשל ה הםעל פי הוראותי מתחייב לפעול נותן השירותים. השירותיםעובד כלשהו בביצוע 
 כאמור.

 
נותן  על ידימשנה -העסקת קבלני ,למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומודגש כי

פקח, והכל מבלי לגרוע של המזמינה ושל ה -בכתב ומראש  -תבוצע אך ורק על פי אישורם  השירותים
 ןהניסיומשנה יעמדו בדרישות -קבלני .השירותיםל לכביצוע כלפי המזמינה ל נותן השירותיםמאחריות 
 . במסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות ונספחיהםהקבועות 

 
 העסקתםאופן קבלת עובדים ותנאי  .14

 
ותיהם של בהתאם להוראיהא עליו להעסיק  השירותיםבביצוע  נותן השירותיםאת העובדים שיעסיק  .14.1

לרבות דרישות הנוגעות לקבלת היתר או רישיון כלשהו בקשר להעסקת עובדים , כל דין וכל רשות מוסמכת
 כאמור.

 
ו/או לשליחיו ו/או לקבלניו ו/או למי  השירותיםדים שיועסקו על ידו בביצוע ישלם לעוב נותן השירותים .14.2

"( שכר עבודה, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות נותן השירותיםעובדי : "לעיל ולהלןמטעמו )
 אחרים, כפי שנדרש על פי כל דין ונוהג.

 
נאים לשמירת בריאותם מתחייב בזה להבטיח לעובדיו תנאי בטיחות בעבודה ות נותן השירותים .14.3

 לרבות באמצעות מינוי ממונה בטיחות מטעמו. - ותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכתעל פי דריש, ורווחתם
 

 תנאים סוציאליים .15
 

סים לקרנות ביטוח הסוציאלי מ השירותיםד המועסק על ידו בביצוע ישלם בגין כל עוב נותן השירותים .15.1
 דין ונוהג.והפרשות לפנסיה כפי שנקבע על ידי כל 

 
-]נוסח משולב[, תשנ"המתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי  נותן השירותים .15.2

 ותקנותיו בכל הנוגע ביטוח עובדיו., 1995
 
מתחייב לקיים, בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו, על מנת לבצע את  נותן השירותים .15.3

הסכם זה, אחר האמור בהוראות כל חוק החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן את האמור  לפיהשירותים 
בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות 

ל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו ו/או כ
 בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

 
חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב, לרבות תשלומי  נותן השירותים .15.4

 רך תשלום מס הכנסה ומע"מ.ביטוח לאומי, ולנהל חשבונות כחוק לצו
 

 נותן השירותיםעדר קשר משפטי בין המזמינה לעובדי יה .16
 

כי אין בהוראות חוזה זה מצהיר כי,  נותן השירותים, ולמען הסר ספק מובהר בזה במפורש ובמודגש .16.1
נותן ו/או עובדי  נותן השירותיםמעביד, מכל סוג ומין שהוא, בין המזמינה לבין -כדי ליצור יחסי עובד
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ייחשב כנותן שירותים  נותן השירותיםו - ו/או כל אדם אחר מטעמומשנה מטעמו -ו/או קבלני השירותים
 עצמאי.

 
חופשה, דמי מחלה, דמי תגמולים, נסיעות, זכאי לפיצויי פיטורין,  לא יהיה נותן השירותיםבין היתר,  .16.2

 הבראה, גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים.

 
למרות שיקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, אם י ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי .16.3

משנה מטעמו ו/או כל -ו/או קבלנימי מעובדיו ו/או  נותן השירותיםבכל זאת התקיימו בין  ,האמור לעיל
מהמזמינה  נותן השירותיםחשב התמורה שיקבל ימעביד, ת-יחסי עובד בין המזמינהלאדם אחר מטעמו 

ובכלל זה, ומבלי לגרוע  -מעביד והמתחייב על פי דין בין עובד  ,ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא
חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, גמלאות ו/או לים, נסיעות, תגמומכלליות האמור, פיצויי פיטורין, 

לא תישא בכל תשלום  מזמינההו ,תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים
 .נוסף בגין אלו

 
גורם מוסמך כלשהו, קבע על ידי ייאם  ,מוצהר ומוסכם בזה כיכמו כן בלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .16.4

משנה מטעמו -ו/או קבלניו/או מי מעובדיו  נותן השירותיםבין התקיימו בכל זאת  ,האמור לעיל שלמרות
יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה , מעביד-יחסי עובד בין המזמינהלו/או כל אדם אחר מטעמו 

התמורה להלן: ")זה  חוזהמהתמורה הקבועה ב( 55%) אחוזים וחמישה שיםבגובה חמי תמורהעל 
מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא  יאהתמורה המופחתת ה ,מצהיר בזאת כי נותן השירותיםו ,"(המופחתת

 .מעביד כאמור-יקבע כי התקיימו יחסי עובדאם זה  חוזהפי  התחייבויותיו על
 
 תביעות עובדים ושיפוי .17

 
יגיש נגד המזמינה  ו/או כל אדם אחר מטעמומשנה מטעמו -ו/או קבלני נותן השירותיםבכל מקרה שמי מעובדי  .17.1

חוזה ו/או בביצוע  השירותיםקשור או נוגע בדרך כלשהי בהעסקתו בביצוע  ,תביעה ו/או דרישה בעניין הכרוך
 ו/או נזק/ים שיגרמו לה את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל תשלום נותן השירותים, ישפה זה

לרבות שכר טרחת  ,ה או דרישה שתופנה אליה כאמורטענ ,צאה בהם תישא המזמינה עקב תביעהו/או הו
ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  בהקשרעורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי המזמינה 

  על פי הסכם זה. לנותן השירותיםהמזמינה תהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה 
 

 
 , שימוש בחומריםוכליםאספקת ציוד, מתקנים  .18

 
ציוד, המכשירים, המתקנים כלים, המתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו, את כל ה נותן השירותים .18.1

הזמנים וטפסי הבקשה והוראות בהתאם ללוחות , הכל השירותיםרשו לביצוע היעיל והטוב של שייד
  פקח/המועצה.ה
 

, אך ורק בחומרים מעולים חדשים השירותיםב בזה להשתמש, לצורך ביצוע מתחיי נותן השירותים .18.2
תקנים הישראליים דין והולדרישות ה חוזה זהושלמים, שיתאמו בתכונותיהם, מכל הבחינות, להוראות 

נותן נקבעו בתקנים הישראליים העדכניים סוגים שונים של חומרים ו/או מוצרים, יהא  העדכניים.
להשתמש בביצוע  -אליו אחרת ו/או במסמכים המצורפים  חוזה זהא אם כן נקבע באל -חייב  השירותים
 בחומרים ומוצרים מהסוג המעולה שמבין סוגים אלה. השירותים

 
מסוג העונה לדרישות  הם נותן השירותיםלא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש  .18.3

פקח, כדי לגרוע אמור הם מסוג שאושר על ידי הים כהתקנים הישראליים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצר
לכל הפגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים להתגלות בחומרים ו/או  נותן השירותיםמאחריות 

 בפועל. נותן השירותיםבמוצרים בהם השתמש 
 
 
 ביצוע מקצועי .19
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אליו,  ולמסמכים המצורפים חוזה זהבהתאם ל השירותיםמתחייב בזה לבצע את כל  נותן השירותים .19.1
. עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות המועצההמלאה של  הקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונבאורח מ

  .או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, תקנות והוראות אלה
 

 מזמינהעם ה השירותיםלתאם את ביצוע  נותן השירותיםעל  ,כי בלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזהמ .19.2
  .םוהשלמת השירותיםפקח, וכל רשות אחרת שאישורה דרוש לשם ביצוע וה

  
 .האמור לעילבגין  או תשלומיםתמורה פיצוי, כל  השירותים לנותןלמען הסר ספק, לא תשולם 

 
 

 נזיקין וביטוח הוראות
 

 נזקים לגוף או לרכוש .20
 

"(, לגוף ו/או לרכוש, נזק: ", ביחדיהא אחראי לכל אובדן, הפסד, פגיעה או נזק )להלן נותן השירותים .20.1
ו/או כל אדם אחר משנה מטעמו -ו/או קבלני נותן השירותיםשיארעו לכל אדם או גוף )לרבות עובדי 

, מבקריה וכן לרבות כל צד ג' שהוא( כתוצאה ו/או תושביהעובדי המזמינה, המזמינה, מטעמו ולרבות 
 ו/או לביצוע חוזה זה. השירותיםקשר לביצוע ב

 
מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל סכום ו/או  נותן השירותים .20.2

ה בקשר לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה בגין נזק כלשהו יתשלום שישולם על יד
 .לעילשיארע לכל אדם ו/או גוף כאמור 

 
 ביטוחים .21

 
 ,ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין כמפורט לעיל נותן השירותים מאחריותמבלי לגרוע  .21.1

 וועד לסיומ חוזההולמשך כל תקופת  ביצוע השירותים התחלתלפני  ,לערוך נותן השירותיםמתחייב 
זה  חוזהל 'ב כנספח המסומן ,יםביטוחעריכת הטופס אישור ב למפורט בהתאם ביטוחיםהמלא, 

לל את כל התנאים ו"(, אשר כביטוחיםעריכת ה אישור)להלן: " מנומנפרד -והמהווה חלק בלתי
, אשר הפרתו תזכה חוזהמהווה תנאי יסודי ב יםביטוח עריכתזה. המצאת אישור  חוזהלצורך  הנדרשים

 .חוזהבתרופות בגין הפרת  מזמינהאת ה

 
 מהמזמינה כלשהו האמור לעיל לא תהווה אישור האישור קבלת כי, בזאת מובהר ספק כל הסר למען .21.2

 את לצמצם כדי בכך תהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות עליה תטיל ולא הביטוחים התאמת על
 .דין כל על פי או זה חוזה על פי נותן השירותים של אחריותו

 
 .בכתב ומראש המזמינהלא יהיה רשאי לשנות את תנאי הפוליסות אלא בהסכמת  נותן השירותים .21.3

 
מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אשר  נותן השירותים .21.4

 .כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורךמזמינה, ידי ה ידרש לעשותה עלת

 
לבדו  נותן השירותיםמובהר כי  הפרמיות בגין הפוליסות במועד.מתחייב לשלם את  נותן השירותים .21.5

 .אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל

 
מבוטח, שהוא באחריותו על פי חוזה זה ו/או -אחראי בלעדית לכל נזק בלתי נותן השירותיםמובהר כי,  .21.6

לנזקים ף על פי הדין, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות, וא
-ו/או קבלני נותן השירותיםו/או עובדי  נותן השירותיםאשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של 

, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח ו/או כל אדם אחר מטעמומשנה מטעמו 
 .אשר היו משולמים בגין אותם נזקים
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רשאי לבצע ביטוחים  נותן השירותיםו -ינימום בלבד ם דרישות ממהווי, ב' נספחב הביטוחים הנזכרים .21.7

 .לעילנוספים כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר 

 
כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  נותן השירותיםבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של  .21.8

כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין ביטוחי  רכלפי המזמינה, אולם הוויתו
חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח 

 .חידי המבוטחכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מי
 

 בטיחותהוראות בדבר 
 בטיחות .22

 
הקבועות לרבות ההוראות  בנושא בטיחות בעבודה,שמור בקפדנות על הוראות כל דין י נותן השירותים .22.1

ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, או אשר , 1970-תש"ל [,נוסח חדש]בפקודת הבטיחות בעבודה 
תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה ובכלל זה יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה 

ן מתחייב נותן ככמו  .1959-ךתש" ,וצו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי( ,1988-תשמ"ח ,במקומות עבודה(
בדבר כל הסיכונים  כל אדם אחר מטעמוכן ועמו משנה מט-קבלני, השירותים להדריך את עובדיו

(, מסירת מידע והדרכת עובדים)שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
 . 1999-תשנ"ט

 

באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים  נותן השירותים מתחייב לפעול בעת ביצוע השירותים .22.2
ולכל צד שלישי, וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל  בשטחי המועצה בהם יינתנו השירותים

 .חוזה זההפרעה לאחרים בעת ביצוע התחייבויותיו לפי 

 

את פקודת , 1954-קוח על העבודה, תשי"דיהוא מכיר את חוק ארגון הפשמצהיר  נותן השירותים .22.3
, וכי הוא מקבל על עצמו את החוקים הנ"ל פי והתקנות על ,1970-תש"ל [,חדשנוסח ]הבטיחות בעבודה 

נה וע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים יממבלי לגר כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל.
 ויכין תכניות בטיחות כנדרש על פי דין. )כאמור לעיל( על הבטיחות  דוח

 

, בטיחותשמירה על כל אמצעי הנדרש לשם לספק  ,ההתקשרות, בכל תקופת מתחייב ותן השירותיםנ .22.4
בור, ושל כל אדם יטחונו של הציאמצעי כיבוי אש, אמצעי עזרה ראשונה ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לב

על  או בקרבתו בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש בשטח/י המועצה בהם יינתנו השירותיםהנמצא 
 המזמינה.  ל ידיעאו  על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי ,פי דין

 
יעברו הדרכת בטיחות לפני התחלת עבודתם ויעבדו לפי כל כללי הבטיחות  עובדי נותן השירותיםכל  .22.5

 (.והוראות כל דין )לרבות כל הנדרש לפי כללי הבטיחות והגהות
 

משנה -קבלניעובדיו, מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו ל נותן השירותים  .22.6
כלשהו אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי ולכל מי שהוא  ו/או כל אדם אחר מטעמומטעמו 

המזמינה וכל משחרר את  נותן השירותיםו/או בקשר לכך.  חוזה זההתחייבויותיו לפי כתוצאה מביצוע 
 .כאמור כיס-נזק או חסרון ,מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלההפועלים מטעמה 

 

 לכלים או רגל להולכי סיכונים או/ו מפגעים לסמן מנת על הנחוצים האמצעים בכל ינקוט נותן השירותים .22.7
 אישור או/ו המשטרה עם תאום דרושות השירותים בו מקרה בכל. השירותיםמ כתוצאה ממונעים

 כל את יקבל או/ו הנדרשים התיאומים כל את נותן השירותים יבצע, שוטר של נוכחות או/ו מהמשטרה
 .נותן השירותים ידי על תמומן, תידרש אם -העבודה במקום המשטרה נוכחות עלות. הדרושים האישורים

 
 עור התמורהיש .23
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 השירותים, תמורת ביצוע לנותן השירותיםלשלם  מזמינהבכפוף לאמור להלן מתחייבת בזה ה .23.1
בהצעת מחירו של נותן , סכום שיחושב בהתאם לאמור המלא של המועצה ולשביעות רצונה םבשלמות

 "(.התמורה: "להלןלעיל ושיבוצעו בפועל ) השירותיםעל פי  השירותים למכרז,
 
 אופן תשלום התמורה .24

 
את התמורה, על פי חשבונות ביניים וחשבון סופי שיערכו, יאושרו  השירותים לנותןתשלם  מזמינהה .24.1

 ויפרעו בצורה, באופן ובתנאים המפורטים להלן בפרק זה.
 
  ביניים חשבונות .25

 
עד אותו מועד שהושלמו  השירותיםאחת לחודש, חשבון ביניים, בגין  למועצהימציא  השירותיםנותן  .25.1

 ים הנדרשים. חישובה, בצירוף לשביעות רצונה של המועצה

 
בפועל ומה הם  הושלמובו אכן  יםהאמור השירותיםביניים, יקבע אלו מ חשבוןבדוק כל ת המועצה .25.2

בוצעו ש לשירותיםאלה, הכל בהתאם  שירותיםעבור ביצוע  נותן השירותיםהסכומים להם זכאי 
 , ובתוספת מע"מ.בהצעת מחירו של נותן השירותים למכרזאמור ובהתאם לבפועל 

 
פקח או ה ין בהם משום הסכמת המזמינהאישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, א .25.3

, או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם ביצוע השירותיםשל  , או לאיכותםודה שבוצעהלטיב העב
 מבוססים תשלומי הביניים.

 
 כל החשבונות יוגשו כחשבונות מצטברים. .למועצהוהן בקובץ ממוחשב  החשבונות יוגשו הן בנייר .25.4

 
-לא יאוחר מ מזמינהה על ידי. החשבונית תשולם לם כל חשבון ביניים שיאושר על ידהתש מזמינהה .25.5

, ועל המועצהכשהוא חתום ומאושר לתשלום על ידי  תום החודש שבו הומצא לה החשבוןמימים  45
, והכל בהתאם לקבלת חשבונית מס ערוכה כדין ובכפוףלפי המאוחר,  -ידי כל גורם רלבנטי דרוש נוסף 

 .2017-להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 
 

מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי אישור חשבונות ביניים ותשלומם לא ישמשו כראיה לאישור מחיר  .25.6
 שנכללו בחשבון ביניים שאושר. שירותיםכהסכמה לקבל חלקי  שלא נכלל בחוזה, או

 
 נותן השירותיםלעכב אישור חשבונות ביניים והעברתם לתשלום אם יפגר  תהיה רשאית המועצה .25.7

 .השירותיםבביצוע 
 

  ן סופיחשבו .26

 
הגרירה לרכב אחד או מחירי מוסכם בזה כי סכום התמורה הסופי יקבע על יסוד המכפלה של מחירי  .26.1

לפי מספר הימים והכמויות למכרז,  נותן השירותיםהצעת באשר האחסנה ליום אחד לרכב אחד, 
שו )אם יעשו( מכח שתימדדנה לפי הוראות חוזה זה, בתוספת, או בהפחתת, ערכם של שינויים שיע

 .לפי הוראות כל דין הוראות שינויים
 

)להלן:  השירותיםם ממועד סיום ( ימי15עשר )-חמישה להגיש חשבון סופי, בתוך נותן השירותיםעל  .26.2
מצא המועצה ת, כמו שהוגש, או בתיקונים שהמועצה"(. החשבון הסופי יאושר על ידי החשבון הסופי"

 לנכון להכניס בו.
 

אולם לא  - תרשאי המועצההא תעיל, חשבון סופי בתוך המועד האמור ל נותן השירותיםלא הגיש  .26.3
. חשבון סופי שיוכן על הועל יסוד המסמכים שברשות הרוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותילע - תחייב
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והוא יחייב את  המועצהואושר על ידי  נותן השירותיםכאמור, יחשב כאילו נערך על ידי  המועצהידי 
 .הצדדים לכל עניין

 
ימים מתום החודש  (45) ארבעים וחמישהתוך יפרע ב המועצההחשבון הסופי, כפי שיאושר על ידי  .26.4

 תנאים המצטברים:שבו התקיימו כל ה
 

 .מזמינהה בהתאם לדרישות השירותים ביצועסיים את  נותן השירותים (א)

 .ערבות ביצוע )כהגדרתה להלן( מזמינהלהמציא  נותן השירותים (ב)

 .השירותיםלשם ביצוע  , ככל ונדרש,האישורים מהרשויות והגופים המוסמכיםהתקבלו כל  (ג)

בנספח לפי הנוסח המצורף  היעדר תביעותהצהרה בכתב בדבר  מזמינההמציא ל נותן השירותים (ד)
 .'ג

 .חשבונית מס ערוכה כדין מזמינההמציא ל נותן השירותים (ה)

, הכולל אישור חתום על ידי מזמינהפקח והאישור ה מזמינההמציא לגזברות ה נותן השירותים (ו)
 .המועצה/פקחשור חתום ומאושר לתשלום על ידי הואי השירותיםלקבלת  ,המועצה/פקחה

למילוי כל התנאים שלעיל וכן ניתן אישור כל גורם רלבנטי דרוש  מזמינהניתן אישור גזברות ה (ז)
 .נוסף

 
 הצמדה .27

 
יות הם סופיים ולא תחול כל הצמדה ו/או מותנה ומוסכם בין הצדדים כי המחירים הנקובים בכתב הכמו

 התייקרות מכל סוג שהוא.
 

 סופיות מחירי היחידה .28
 

כוללים את , למכרז נותן השירותיםהצעת בהאמורים ם מחיריה הצדדים מבהירים ומאשרים בזה כי .28.1
לא יהיה  נותן השירותים, כי מוסכם בזה, מפורש ובמודגשב .השירותים לנותןמלוא התמורה שתגיע 

אך  -לרבות  ,מכל סיבה שהיא ם האמוריםמחיריהלהגדיל את  מזמינהרשאי לדרוש ו/או לתבוע מה
ו/או ציוד הדרושים לביצוע  עקב התייקרות חומרים ו/או מכשירים -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

תשלומי חובה סים, אגרות, היטלים ומ )ובכלל זאת התייקרות שמקורה בהטלת ו/או הגדלת השירותים
 אחרים( ו/או עקב עליה בשכר עובדיו ו/או עקב התייקרות באיזה מרכיב אחר של הוצאותיו.

 
 סופיות החשבון .29

 
את כלל הדרישות ו/או התביעות שתהיינה לו  מזמינהיכלול בחשבון הסופי שיגיש ל נותן השירותים .29.1

 דרישותיו ביחס לביצוע -, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל השירותיםע בקשר עם ביצו
ו/או  מזמינהלא יהיה רשאי לדרוש מה נותן השירותים. כיוצא בזהו ותשינויים ו/או תוספות בעבוד

 ון הסופי.לתבוע ממנה סכומים נוספים על אלה שפורטו בחשב
 

נותן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך על ידי  השירותים לנותן מזמינהמעת שתפרע ה .29.2
על ידי  -בסעיף "חשבון סופי" לעיל בנסיבות האמורות  -ובין שיהא זה החשבון שנערך  השירותים

בין שיהא זה ו ,נותן השירותים; בין שהסכום שישולם יהא מלוא סכום החשבון הסופי שהגיש המועצה
תביעות  מזמינהרשאי להגיש ל נותן השירותיםלא יהא  -( המועצהסכום קטן יותר שאושר על ידי 

 (,המועצהכספיות כלשהן )לרבות תביעות בגין אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו על ידי 
נותן חוזר, מצד -בלתיבלת סכום החשבון הסופי המאושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט וובק

 .ןו/או בקשר עמ השירותיםבגין ביצוע  מזמינה, על כל תביעות כלפי ההשירותים
 

 נותן השירותיםמידי  ביצוע השירותיםהפקעת 
 

 .נגררו/פונו/אוחסנו כחלק מביצוע השירותיםכלי הרכב אשר  –" הציוד", בפרק זה
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 סיבות למתן הודעת תפיסה .30
 

, (, לפי שיקול דעתהאך לא חייבת) מינה רשאיתבכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה המז .30.1
בכלי את החזקה  -ימים  (5) חמישה לאחר הודעה בכתב של זמן סביר מראש ולכל יותר -לתפוס 

, לסלק נגררו/פונו/אוחסנו ע"י נותן השירותים ו/או מי מעובדיו כחלק מביצוע השירותיםהרכב אשר 
. ם, בעצמה ו/או באמצעות אחריהשירותיםמכל אלה, להשלים את ביצוע  נותן השירותיםידו של 

 ואלה המקרים:
 

 זמניים.בין קבועים ובין  -כונס נכסים ו/או נאמן ו/או מפרק  השירותים לנותןאם יתמנה  (א)

, כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, חוזה זהלהסב ו/או להעביר  נותן השירותיםאם יתיימר  (ב)
 ללא אישורה של המזמינה בכתב ומראש.

 יסתלק מביצוע החוזה. נותן השירותיםאם  (ג)

, או אם יפסיק את מהלך ים הנדרש/ים/במועד השירותיםלא יתחיל בביצוע  נותן השירותיםאם  (ד)
להתחיל  פקח,ועצה/( ימים להוראה בכתב, של המ3ולא יציית, תוך שלושה ) השירותים ביצוע

 .השירותיםאו להמשיך, בביצוע 

ו/או  החוזהשלא בהתאם להוראות הדין ו/או  השירותיםמבצע את  נותן השירותיםאם  (ה)
 המפרטים. 

 –פקח ועצה/לדעת המ -אשר יבטיח  בקצב השירותיםלא יתקדם בביצוע  נותן השירותיםאם  (ו)
פי שיקול ולא יגביר הקצב, ל פקחאשר נקבע ע"י המועצה/הבמועד  ביצוע השירותים השלמת

 ימים ממועד קבלת התראה בנדון.( 3שלושה )פקח, תוך ה דעת בלעדי של המועצה/

ולא ישפר את טיב  השירותיםבביצוע  -פקח ועצה/לדעת המ -רשל ית נותן השירותיםאם  (ז)
 פי שיקול דעתו/או את רמת הביצוע, ל הציוד/אביזרים/הכלים/כלי הרכב המפנים/גוררים

 פקח לעשות כן.מועצה/מיום שיידרש על ידי ה ( ימים3שלושה )פקח, תוך ההמועצה/הבלעדי של 
 

 מביצוע כחלק מעובדיו מי או/ו השירותים נותן י"ע אוחסנו/פונו/נגררו אשר הרכב בכלי העברת בעלות .31
 השירותים

 
במועד מתן  -הודעת תפיסה כאמור בפרק זה לעיל יעברו  לנותן השירותיםפקח ה נה המועצה/נת .31.1

כלי הרכב אשר נגררו/פונו/אוחסנו ע"י נותן השירותים ו/או מי מעובדיו כחלק מביצוע  -ההודעה 
 לבעלותה של המזמינה עד לגמר ההתחשבנות כאמור בפרק זה להלן. השירותים

 
מעת שיקבל הודעת תפיסה  - מאתר האחסנה המנוהל על ידולא יהא רשאי להוציא  השירותיםנותן  .31.2

כלי הרכב אשר נגררו/פונו/אוחסנו ע"י נותן השירותים ו/או מי מעובדיו כחלק מביצוע כל חלק של  -
 ובאם ינסה לעשות כן תהא המזמינה רשאית למנוע זאת בעדו. ,השירותים

 
 התחשבנות .32

 
כלי הרכב אשר נגררו/פונו/אוחסנו ע"י נותן השירותים ו/או מי מעובדיו כחלק בעם תפיסת החזקה  .32.1

עד  נותן השירותיםשביצע  השירותים פקח את ערך אותםועצה/המהע"י יקבע , מביצוע השירותים
 "(.השירותיםשווי )להלן, ביחד: "לאותו מועד אשר תמורתם טרם שולמה 

 
, לא תהא המזמינה השירותיםד שיושלם ביצוע וע כאמור לעיל, ת התפיסהממועד מסירת הודע .32.2

 כל סכומים שהם. לנותן השירותיםחייבת 
 

 שר:ופקח, יקבע ויאה יוכן ע"י המועצה/ השירותיםעם השלמת  .32.3
 

 )לפני תפיסת החזקה השירותיםשל  הוציאה המזמינה לביצועחשבון מלא של כל הסכומים ש (א)
מידי  השירותיםשנגרמו למזמינה עקב הפקעת  ולאחריה( וחישוב של שעור דמי הנזקים כאמור
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אחרים לרבות סכום פיצוי המוסכם  על ידיהמזמינה ו/או  על ידי םו/או השלמת נותן השירותים
 ."(מחיר העלותיחד: "ב ,הקבוע לעיל )להלן

מידיו, עבור ביצוע  השירותים ומקבל, אילו לא הופקע נותן השירותיםחישוב של הסכום שהיה  (ב)
מחיר " :והמסמכים המצורפים אליו )להלן החוזה, בהתאם לתנאי םותבשלמ השירותים

 ."(החוזה
 

לעיל, תיערך בין  סעיף זהועריכת החישובים והחשבונות האמורים ב השירותיםעם השלמת ביצוע  .32.4
 :האמור להלןי על פהתחשבנות  לנותן השירותיםהמזמינה 

 
, " כהגדרתם לעילהשירותיםהיה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות" גדול מ"שווי  (א)

נותן כאילו היו בבעלות המזמינה ממועד תפיסתם ו השירותיםשווי  או שווה לו, ייחשב
 ."השירותיםי מלוא ההפרש בניכוי "שווי ישלם למזמינה, לאלתר, את יתר הפרש, קר השירותים

" תשלם המזמינה  השירותיםההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות" קטן "משווי  היה (ב)
" לסילוק מלא וסופי של כל המגיע השירותיםת סכום ההפרש בניכוי "שווי א השירותים לנותן

 .חוזה זהעל פי הוראות  לנותן השירותים
 

 החוזההודעת תפיסה אינה מבטלת  .33
 

כלי הרכב אשר נגררו/פונו/אוחסנו ע"י נותן השירותים ו/או מי בת תפיסה, תפיסת החזקה מתן הודע
חוזה בבחינת ביטול לא יהיו מהם,  נותן השירותיםוסילוק ידו של  מעובדיו כחלק מביצוע השירותים

י על פבכל התחייבויותיו ש -חרף כל הנ"ל  -יהא חייב לעמוד  נותן השירותיםהמזמינה ו על ידי זה
 , פרט להתחייבויות שהמזמינה תמנע בעדו מלמלא.חוזה זה

 
  ביצועערבות  .34

 
-בנקאית, בלתיערבות  -ביצוע למזמינה ערבות  נותן השירותיםוכתנאי לו ימציא  חוזה זהעם חתימת  .34.1

מסכום  5% -בסכום השווה ל המזמינה לפקודתחוזרת של בנק ישראלי -מותנית, אוטונומית, ובלתי
עד  חוזה זהעל פי  נותן השירותיםהתחייבויותיו של  כערובה למילוי כל ,ההתקשרות השנתי המוערך

 .השירותים ביצוע להשלמת
 

 נפרד ממנו. בלתי( והמהווה חלק 'אנספח ) חוזה זהתהיה בנוסח המצורף להביצוע ערבות  .34.2
 

ו/או במימושה כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר אשר יעמוד  יצועלמען הסר ספק אין בערבות הב .34.3
 .נותן השירותיםעל ידי  החוזהו/או על פי דין בכל מקרה של הפרת  חוזה זהלמזמינה על פי 

 
 או/ו לפגוע כדי להפעילה זכאית המזמינה יהתה בהן בנסיבותהביצוע  ערבות הפעלת-באי יהא לא .34.4

 .חוזה זה תנאי פי על חייב הוא יהא בהן ההשלמות את יתר לבצע נותן השירותים מחובת לגרוע
 

ביצוע כלל אלא בהתמלא כל תנאי  נותן השירותיםלא תוחזר לידי  יצועערבות הבמובהר כי  .34.5
יהא להאריכה  נותן השירותיםועל  המזמינה,השירותים מושא הסכם זה לשביעות רצונה המלא של 

יהווה עילה  יצועערבות הבהארכת תוקפה של -הצורך עד התמלא התנאים כאמור. איבמידת 
 לחילוטה בטרם תפקע.

 
 הפרות ופיצויים .35

 
 מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים ו/או כל דין, חוזה זהי על פלסעד  מזמינההזכותה של מ לגרועמבלי  .35.1

נותן ות התחייב" ,"נותן השירותיםהצהרות : "תנאים עיקריים ויסודייםהבאים מהווים  והנושאים
", תקופת ההתקשרות", "השירותיםביצוע מועד תחילת ", "השירותיםבדבר אופן ביצוע  השירותים

", סוציאלייםתנאים ", "נותן השירותים על ידיאספקת עובדים ", "ואמצעי זהירות אחרים בטיחות"
אספקת ", "תביעות עובדים ושיפוי", "נותן השירותיםעדר קשר משפטי בין המזמינה לעובדי יה"
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, , "בטיחות""ביטוחים", "נזקים לגוף או לרכוש", "ביצוע מקצועי"", וכלים, שימוש בחומריםמתקנים 
 ."התמורה"
 

בפיצויים מוסכמים  מזמינההמזכה את החשב כהפרה יסודית של החוזה יתאלה ם סעיפיהפרת כל אחד מ
למדד מהמדד  כשהם צמודים שקלים חדשים( אלף מאה וחמישים) ₪ 150,000 של מראש בסךוקבועים 
 ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. הבסיסי

 
או שברשותה ערבות כל לעיל מ י המוסכם האמור לעילתהא זכאית לחלט את סכום הפיצו מזמינהה .35.2

 אחרת. חוקיתבכל דרך  נותן השירותיםלגבותם מאו  לנותן השירותיםלזכותם מכל תשלום המגיע 
 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה  לעילמבלי לגרוע מהאמור  .35.3
 המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: והתרופותבכל הסעדים  מזמינהזכו את היוי

 
נותן  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי .35.3.1

והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  ,, כולם או חלקםהשירותים
 ממועד ביצועם.( ימים 30שלושים )

 
, כולם או נותן השירותיםהתראת פשיטת רגל או מונה לנכסי  נותן השירותיםהוגשה נגד  .35.3.2

 .חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל
רוק מרצון או ינתקבלה על ידו החלטה על פ ,שהוא תאגיד נותן השירותיםבמקרה של 

הגיע לפשרה או  נותן השירותיםרוק או שירוק או שהוצא נגדו צו פישהוגשה כנגדו בקשה לפ
ה לנושיו למען יקבל ארכה או פשרה או למען ילסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנ

 .1999-תשנ"טות, לפי חוק החברהסדר איתם 
 

לפני  מזמינהאינה נכונה או כי לא גילה ל נותן השירותיםאם יתברר כי הצהרה כלשהי של  .35.3.3
 לחתום על חוזה זה. מזמינהשהיה בה כדי להשפיע על החלטת החתימת חוזה זה עובדה 

 
 הסתלק מביצוע החוזה. נותן השירותיםכי  מזמינהה שיקול דעתה הבלעדי של פיהוכח ל .35.3.4

 
או אדם אחר מטעמו נתן או  נותן השירותיםכי  מזמינהשל השיקול דעתה הבלעדי פי הוכח ל .35.3.5

הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או או טובת שי, דורון מענק, מתנה, שוחד,  הציע
 בקשר לחוזה זה או ביצועו.

 
זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי  מזמינהחוזה זה הפרה יסודית תהא ה נותן השירותיםהפר  .35.4

לקבל  ;זכאית לבטל את החוזה מזמינהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא ה. חוזה זה ועל פי כל דין
חשב הכשהם נושאים ריבית בגובה ריבית  לנותן השירותיםחזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, 

ועד למועד השבת  לנותן השירותיםממועד התשלום  יםהמקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבהכללי 
כלי הרכב אשר נדרשו מ נותן השירותים לדרוש את סילוק ידו של ;מזמינההסכומים בפועל ל

 השירותיםביצוע  להשלמתובמקרה של ביטול החוזה קודם  ;פקחפינוי/אחסנה ע"י המועצה/ה/גרירהל
פיצויים על הפרת החוזה  נותן השירותיםאחר, לתבוע מ נותן השירותיםלהשלים את ביצועה באמצעות 

 .שברשותהערבות כל ולחלט את 
 

הודעת הודעה על כך בכתב )להלן: " השירותיםלנותן  מזמינהלבטל את החוזה תיתן ה מזמינהה החליטה .35.5
 "(.ביטול

 
בכלי הרכב אשר נדרשו  מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות עכבון נותן השירותים .35.6

וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון  ,פקחלגרירה/פינוי/אחסנה ע"י המועצה/ה
 לגביית אותם סכומים שלטענתו הוא זכאי להם.

 
על ידו, עד למועד ו שבוצע השירותיםזכאי לקבל את שווי  נותן השירותיםא יה הודעת הביטולת מסירעם  .35.7

נותן מלמועצה אחר המגיע  סכום, וזאת בניכוי הפיצויים וכל המועצה/פקחלפי קביעת ה ,הודעת הביטול
סיום לא יהיה זכאי לסכום נוסף כלשהו בגין  נותן השירותים על פי הוראות חוזה זה. השירותים

 ההתקשרות וביטול החוזה.
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 פקחלגרירה/פינוי/אחסנה ע"י המועצה/הבכלי הרכב אשר נדרשו קה לתפוס את החז מזמינההחליטה ה .35.8

על  השירותיםתהיינה הוצאות השלמת  ,אחר ספק/ נותן שירותיםבאמצעות  השירותיםולהשלים את 
מהן ( 17%עשר אחוזים )-שבעהשא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת י, והוא ינותן השירותיםחשבון 

 מימון ותקורה.הוצאות  ,כתמורה להוצאות משרדיות
 

פקח , יודיע על כך הפקחלגרירה/פינוי/אחסנה ע"י המועצה/הכלי הרכב אשר נדרשו את  מזמינהתפסה ה .35.9
שבוצע עד למועד תפיסת  השירותיםהערך המשוער של חלק  בכתב, ויציין בהודעה את השירותים לנותן

 אותה שעה. כלי הרכב שנתפסו, ואת פירוט כלי הרכב כאמור
 

פקח ה ת המועצה/, ציוד או מתקנים, רשאיאביזרים הם, ויהיו בכלי הרכב האמוריםאת  מזמינהתפסה ה .35.10
או כל חלק מתקנים הציוד או ה, האביזריםבכתב לסלק את  נותן השירותיםמבכל עת שהיא לדרוש 

, על חשבון מזמינהימים רשאית ה (15עשר )-חמישהלדרישה זו תוך  נותן השירותיםמהם, ואם לא ציית 
, ולא תהא אחראית לכל נזק או שתיבחר, לפי שיקול דעתה הבלעדיקום לכל מ, לסלקם נותן השירותים

, ציוד או באביזריםרשאית להשתמש  מזמינהיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא היאובדן ש
נותן מאת  מזמינהכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לואו למ נותן השירותיםשל מתקנים 

 .השירותים
 

 לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. מזמינהזה באות להוסיף על זכויות ההוראות סעיף  .35.11
 
 וזכויות יוצריםסודיות  .36

 
סכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו מ נותן השירותים .36.1

שלישי כלשהו ולא להשתמש בו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד 
 חוזה.השל  ואלא לצורך ביצוע

 
, בהתאם להוראות החוזה או בקשר מזמינהמסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה ל נותן השירותים .36.2

 אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.
 

ו/או כל אדם אחר משנה מטעמו -ו/או קבלני נותן השירותיםעובדי הוראות סעיף זה יחולו אף על  .36.3
  עצמו. נותן השירותיםלכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי  נותן השירותיםופעולתו תחייב את  ,מטעמו

 
 

 הסבת החוזה  .37
 

את החוזה, כולו או חלקו, או כל  להמחות או להעביר ,לשעבד , למשכן,אינו רשאי להסב נותן השירותים .37.1
 .מזמינהאלא באישור מראש ובכתב מאת הטובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

 
, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בנותן השירותיםמהשליטה  (25%) עשרים וחמישה אחוזים העברת .37.2

 . סעיף זהלעיל בחשב כהעברה המנוגדת לאמור יובין אם נעשתה בחלקים, ת
 

מראש  מזמינהמשנה אלא בהסכמת ה-לקבלן ןאו מקצת ן, כולהשירותיםאת  מובהר בזה כי אין למסור .37.3
את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה  מזמינהובכתב. נתנה ה

מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה  נותן השירותיםואין היא פוטרת את  מזמינהחבות כלשהיא על ה
כוחם -של מבצעי העבודה, באי מחדלשא באחריות מלאה לכל מעשה או יי נותן השירותיםו ,ולפי כל דין
 ועובדיהם. 

 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  .37.4

 , כאמור, לאחר.השירותיםכשלעצמה משום מסירת ביצוע האספקה או 
 

ובלבד שלא ייפגעו זכויות  ,רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן מזמינהה .37.5
 בשל כך. נותן השירותים
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 קיזוז .38
 

על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין  לנותן השירותיםרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  מזמינהה .38.1
על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי כל דין. הוראות  נותן השירותיםשאינו קצוב, המגיע לה מ

, לרבות באמצעות לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת מזמינהסעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה
 .לנותן השירותיםשלח י. הודעה על ביצוע הקיזוז, כאמור, תאו ערבויות שברשותהערבות כל חילוט 

 
זכות לקזז מהתשלומים בהם הוא חייב כלפי  בנותן השירותיםלמרות האמור בכל דין, לא תהיה  .38.2

, זולת תשלומים על פי חשבון שהגיש לפי חוזה אשר אושר מזמינהכל תשלום המגיע לו מאת ה מזמינהה
 לתשלום.

 
 מזמינהביצוע על ידי ה .39

  
 נמנעלבצע על פי חוזה זה והוא  השירותיםנותן כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על  .39.1

ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך  מזמינהפקח ו/או המלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת ה
 רשאית לבצען.  מזמינהבחוזה זה, תהיה ה

 
 נגרמובהוצאות אשר לעיל בסעיף זה במקרים כאמור  נותן השירותיםייב את תהיה רשאית לח מזמינהה .39.2

שייחשבו כהוצאות  (17%) עשר אחוזים-שבעה לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת
ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס  כלליות, מימון

ה ידוע ביום שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר הי
כאמור לעיל על  לנותן השירותיםהתשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה 

 .מזמינהידי ה
 

מתן התראה של לעיל בסעיף זה לפני לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות  מזמינהה .39.3
 .לנותן השירותיםימים ( 15עשר )-חמישה

 
לגבות את  מזמינהעל פי החוזה או מזכות ה נותן השירותיםלעיל כדי לגרוע מהתחייבויות  באמוראין  .39.4

 בכל דרך אחרת. נותן השירותיםהסכומים האמורים מן 
 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-אי שימוש או .40
 

 - בכללת לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או יהמוקנ ת כלשהימלעשות שימוש בזכו מזמינההימנעות ה .40.1
אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 
 

 ולאה תקדים וולא תהכלשהו פקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים ו/או ה מזמינההסכמה מצד ה .40.2
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.

 
או מטעמה לא יפגעו  מזמינהארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי האו /כל ויתור ו .40.3

נותן קיום מצד -ו אים הפרה אעישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר  ולא מזמינהבזכויותיה של ה
 על זכות מזכויותיה. מזמינה, ולא יחשבו כוויתור מצד ההשירותים

 
 שינוי החוזה  .41

 
נותן ו ,כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים .41.1

 יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. השירותים
 
 מיצוי ההתקשרות .42

 
 אינה מזמינהמוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי ה

כללים קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נ
 בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 
 סמכות שיפוט .43

 
 בלבד. ירושלים סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים במחוז

 
 הודעות .44

 
הכתובות הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. (48) ארבעים ושמונה הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך
 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 
_________________                _______________________ 

 מבשרת ציוןמועצה מקומית                    נותן השירותים       
 
 
 
 
 עו"דאישור 

 

ה בפני הופיעת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/מאשר_______ מאשר/_______אני הח"מ עו"ד_
____ אשר זיהה/זיהתה _________________במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' _____

הוא תאגיד:  השירותיםנותן _______ ]במידה ו__________________ת.ז. מס'__ עצמו/עצמה באמצעות
כת לעשות מוסמוהמוסמך/ בנותן השירותים___________ ____________בתפקיד_____ משמשת/המשמש

תקבלו כל ה נותן השירותים, וכי אצל נותן השירותיםחתמו בפני על חוזה זה בשם [, וומטעמ ותצהיר זה בשמ
נותן ועל פי כל דין להתקשרות  השירותיםנותן ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

 .נותן השירותיםעל פי חוזה זה, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  השירותים

 .נותן השירותיםעל פי חוזה זה, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 

 

___________________  ________________________ 
 חתימת עו"ד  תאריך 

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו 
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 'אנספח 

 יצוענוסח ערבות ב
 

  לכבוד
  מבשרת ציון מועצה המקומיתה

  מבשרת ציון
 
 
 

  _______________ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

שתדרשו כלפיכם לסילוק כל סכום ערבים בזה  אנחנו "(הנערבעל פי בקשת ______________________ )להלן: "
 בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. (שקלים חדשים ________) ₪ ________ל שתנו עד לסך מא

 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

לחודש  (15עשר )-חמישההיסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____ שנת________, שהתפרסם ב"המדד 
 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 
 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 
י המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי : אם יתברר כךהפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כ

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.  -ההצמדה 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 

 הפרשי הצמדה.
 

 אנחנו יאוחר משבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו, דרישתכם הראשונה )חתומה ובמקור( בכתב, לאלפי 
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 

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

לא תיחשב כדרישה  כיוצא בזהדרישת חילוט שתישלח באמצעות הפקסימיליה ו/או מברק ו/או תקשורת מחשבים ו
 מספקת לצורך ערבות זו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

 
ך זה תהיה בתוקף עד ליום ___________________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תארי ערבות זו

 )בשעות קבלת קהל(.
 
 
 
 

 בכבוד רב,       
 

 בנק ____________       
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 
 'ב נספח

 הביטוחים עריכת אישור

 : ________________תאריך

 לכבוד

 המועצה המקומית מבשרת ציון ו/או חברות בנות ו/או עמותות נתמכות

 "(המועצה, מבשרת ציון  )להלן: "3שד' החוצבים 

 .ג.נ.,א

 "(הקבלן)להלן: " _______________________________: מבוטחנו :הנדון

 ________מיום _______ גרירת רכב וגרוטאות, הסכםעריכת פוליסות ביטוח בקשר ל אישור

כמוגדר  , לרבותהקבלןערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות לבקשת הקבלן מאשרים בזאת כי  הננו

 -בהסכם:

 2 רכב ביטוח .א

ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף  אובדןאחריותו של הקבלן על פי דין בגין  לכיסוי
כתוצאה  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי המועצה( האמורכלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות 

. הקבלןשל  רשלניממעשה ו/או מחדל   
 

 רכב מס' רישוי___________________

)מחק את המיותר(סוג ביטוח רכוש: מקיף/ צד שלישי   

 מס' תעודת חובה משולמת:________________________

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.

 רכב מס' רישוי___________________

)מחק את המיותר(סוג ביטוח רכוש: מקיף/ צד שלישי   

_____________________מס' תעודת חובה משולמת:___  

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.

 צד שלישי כלפיאחריות  ביטוח .ב
 שלהקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו  שלאחריותו  לכיסוי

או מי /ו הו/או עובדי המועצהכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 
 , בגבולות אחריות כנקוב להלן. המטעמ

                                                           

 כלי רכב יש להמציא רשימה מלאה 2-אם יש יותר מ 2
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 
מכשירי הרמה, פריקה  כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, אינו הביטוח
, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, זיהום תאונתי, נזק וטעינה
שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח שלא  לרכוש

הם וכן תביעות המבוטח בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדי חבותבמישרין, פרעות, שביתות, 
 בביטוח מכוסים שאינם מנועי ברכב משימוש הנובעים גוף נזקילאומי,  לביטוחתחלוף מצד המוסד 

 .לרכב חובה
 

בגין אחריותה למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות  המועצהאת  שפותל מורחב הביטוח
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוחצולבת לפיו ייחשב 

 
 ו/או רכוש גורמים אחרים ייחשב כרכוש צד שלישי. המועצהרכוש  כיבזאת  מובהר

 
 גבולות האחריות: -.4,000,000 ₪ לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
 

.העדכנית בגרסתו: "ביט" בשם הידוע הנוסח לפי תבוצע הפוליסה  
 

 _____________. ליום ועד_____________  מיום: הפוליסה תוקף

 מעבידיםחבות  ביטוח .ג
 המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  עובדיו כלכלפי  דיןעל פי  הקבלןחבות  לכיסוי

 
, כחוק ורעלים, העסקת נוער תפיתיונוכולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,  אינו הביטוח

והוצאות הגנה בהליכים פליליים נגד המבוטחים  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודהשעות 
 . למקרה₪  200,000.-בגבול אחריות של 

 
כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט היה ותיחשב למעבידה של מי  המועצהכלול את ל מורחב וחהביט

 מעובדי הקבלן.
 גבולות האחריות: 6,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 
 הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" בגרסתו העדכנית.

 
 _____________ ועד ליום ______________.תוקף הפוליסה: מיום 

 
 כללי לכל הפוליסות –

בלבד,  הקבלןלתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על  שהאחריותמאשרים כי ידוע לנו  הננו .1
 .המועצהולא על 

, ואנו ו/או עבורה המועצההינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  להנ" הביטוחיםמאשרים כי כל  הננו .2

 .המועצהטענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי  כלמוותרים על 

 הננו מוותרים על זכות השיבוב כנגד המועצה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .3
המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסות אלה  מוסכם, כי מעשה או מחדל בתום לב, של יחיד מיחידי .4

 ה על פי ביטוחים אלה. ועצלא יגרע מזכויות המ
 

מוסכם כי החריג בדבר רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות  .5
 1981-המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 למועצהיום  30ו/או צמצומם לא ייעשה אלא בהודעה מראש של  להנ" הביטוחיםטול מתחייבים כי בי הננו .6

  ., לכתובת הנ"לבכתב, בדואר רשום

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 

______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( ותמת המבטח()ח
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 'גנספח 
 

 עדר תביעותיהצהרת ה
 

 מבשרת ציוןהמועצה המקומית 
 

 ______________חוזה מס' 
 

במסגרת מכרז פומבי  -ציון  מבשרת המקומית למועצה, וגרוטאות רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה שירותיבדבר: 
 11/2019מס' 

 
 ____ ______________________________ ת.ז. ___________________________ו, הח"מ______אנחנ

 *"(מציעה: "להלן)_______________________ :תאגידמורש/י החתימה של 
__ ________מס'___________________י חוזה על פ מבשרת ציוןעבודות עבור מועצה מקומית  נואשר ביצע

₪  מאשרים בזה את קבלת הסך של_________________ "(,החוזה" :מיום __________________)להלן
 השירותים, בגין ביצוע המועצה המקומית מבשרת ציון( מאת שקלים חדשים)במילים __________________

  ם לחוזה )* מחק את המיותר(.כמפורט בחשבון חלקי/סופי* מס' ______________ בהתא
 

כל תביעות ו/או טענות ו/או  מציעו ו/או לנולא תהיינה ל ,מציעלנו/לכי אין  יםמצהיר אנחנועם קבלת הסכום הנ"ל, 
ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה  מבשרת ציוןדרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד מועצה מקומית 

  צוע חוזה זה.יולב בכל הקשור והנוגע לתשלום
ים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע מאשר נחנואלמען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

  בנוגע לביצוע החוזה. מבשרת ציוןמאת מועצה מקומית  מציעללנו/
 

 :על החתום נוולראיה בא
 

 ______________      _____________________ 
 )חותמת וחתימות(  נותן השירותיםשם        תאריך  

 
 

 עו"ד אישור

ה בפני הופיעת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/מאשר_______ מאשר/_______אני הח"מ עו"ד_
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר 

 משמשת/הוא תאגיד: המשמש ת.ז. מס'_________ ]במידה ונותן השירותים באמצעות
חתמו בפני [, וומטעמ וכת לעשות תצהיר זה בשממוסמוהמוסמך/בנותן השירותים בתפקיד________________ 

ל האישורים הדרושים על פי תקבלו כל ההחלטות וכה נותן השירותים, וכי אצל נותן השירותיםעל חוזה זה בשם 
על פי חוזה זה, וכי חתימת ה"ה  נותן השירותיםועל פי כל דין להתקשרות  נותן השירותיםמסמכי ההתאגדות של 

 .נותן השירותיםהמפורטים לעיל מחייבת את 

 

        _______________ 

 חתימת עו"ד       

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו
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_____________________________חתימה + חותמת המציע:   

 
  'דנספח 

 
 סילוק גרוטאת רכב, של המועצה המקומית מבשרת ציוןו גרירת רכב נהלי

 [נפרד]מצורפים במסמך 
 


