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 102/2023 מס'פומבי  מכרז
 חרישמשאית מנוף עבור עיריית  לרכישה ואספקת

עבור עיריית  לרכישה ואספקת משאית מנוף"( מבקשת בזאת לקבל הצעות העירייה)להלן: " חרישעיריית 
 הכל בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו. חריש

ר האינטרנט של העירייה בכתובת באתלעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ניתן  .1
.muni.il.harishhttp://ww/ מכרזים.: תחת לשונית 

שלא יוחזרו ₪  005את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרז תמורת  .2
 בשום מקרה.

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים,  .3
בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה  מיםיש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, חתו

 .12:00 שעה  12.3.2023של המציע, במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא יאוחר מיום 

יש ו ,אגף הנדסה 1קומה , חריש 78גפן בניין העירייה, תשומת לב המציעים כי תיבת המכרזים תוצב ב
 .המוצבת שםלהגיש את ההצעה באופן ידני לתיבת המכרזים 

על מועד פתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים  .4
 להיות  נוכחים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. 

 .העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .5

 

 חרישית עירי
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 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 חרישמשאית מנוף עבור עיריית  לרכישה ואספקת

 כללי .1

"(, מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף להלן להציע הצעות העירייה)להלן: " חרשעיריית  .1.1
הכל בהתאם וכן להעניק שירותי תחזוקה למשאית  משאית מנוף עבור העירייה לרכישה ואספקת

 מסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו.לאמור ב

 להלן ריכוז תאריכים ומידע במכרז: .1.2

 מועדים ומידע האירוע

דרך דף ניתן לבצע את הרכישה  ₪ 500 –עלות רכישה  רכישת מעטפת ומסמכי מכרז
המכרז באתר העירייה או באמצעות המוקד הטלפוני 

ואז  1, שלוחה 6719העירוני של מחלקת הגביה בטלפון *
 .1שוב 

מועד ואופן הגשת הבהרות 
ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי 

 המכרז.

במועד,  12.00עד השעה  28.2.2023לא יאוחר מיום 
 בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.

 12.6.2023עד ליום  תוקף הערבות 

 מועד ומקום הגשת הצעה

 

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה 
 12:00עד השעה  12.3.2023 אוחר מיוםידנית בלבד לא י

 78גפן בבניין העירייה,  באגף ההנדסהלתיבת המכרזים 
 .חריש

הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים,  פתיחת תיבת מכרזים
 עפ"י חוק.

 

 

)גם לאחר המועד האחרון  באתר העירייההעירייה תוכל לשנות את התאריכים לעיל בהודעה  .1.3
 ל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים(. להגשת הצעות וכ
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 עיקרי ההתקשרות: .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 

 הוראה האחרת והמפורטת:אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ה

שנת  לוגרם,יק 9999ולא עולה על  טון לפחות 2x4 7מנוף עירייה משאית להזוכה במכרז יספק  .2.1
בהתאם לדרישות המפרט הטכני מ' לפחות,  17 גובהעליה מותקן סל עבודה עד ל, 2023ייצור 

 ג'(.  )נספח א'( להסכם )מסמך

 קלנדריים ימים 45 –מ וזאת לא יאוחר אספקת המשאית תיעשה למיקום עליו תורה העירייה  .2.2
מהמועד שהעירייה העבירה לזוכה הזמנת עבודה מאושרת. איחור במועדי האספקה יגרור 

 איחורים שאינם בשליטת הספק ושאינם נובעיםכמפורט בהסכם.  פיצויים לטובת העירייה
   ממעשה או מחדל שלו לא ייחשבו כאיחור.

לרבות הסדרת הרישוי על שם העירייה, ביצוע כל , אספקת המשאית תיעשה באופן מושלם .2.3
תשלומי החובה וכלל הפעולות הצריכות וקבלת כלל האישורים הנדרשים לצורך הפעלת המשאית 

 על ידי העירייה. 

הזוכה במכרז יעניק אחריות )בעצמו או באמצעות אחריות יצרן( למשאית הנרכשת לתקופה של  .2.4
 . מבניהםמוקדם ק"מ בפועל, ה 250,000חודשים או של  24

הזוכה במכרז יעניק בעצמו או באמצעות אחרים, שירותי תחזוקה למשאית בהתאם לתנאים  .2.5
המפורטים בהסכם )מסמך ג'( . )שירותי האחריות כאמור לעיל ושירותי התחזוקה ייקראו להלן: 

 (. "השירותים"

הזוכה במכרז, התמורה בגין אספקת המשאית וביצוע שירותי התחזוקה וקיום כלל התחייבויות  .2.6
לתנאי ההסכם ( ובכפוף  ד'תשולם על ידי העירייה בהתאם להצעת המחיר שהגיש המציע )נספח 

 וקיום התחייבויות הזוכה על פיו. 

יתר תנאי ההתקשרות, לרבות אחריות, ביטוחים, לוחות זמנים וכיוב', מפורטים בהסכם המצ"ב  .2.7
 על נספחיו.

 

 תנאי סף .3

רח ישראל )עוסק מורשה( או תאגיד המאוגד בישראל העומד בכל רשאי להשתתף במכרז זה יחיד אז
 התנאים המצטברים הבאים:

 .יבואן מורשה מטעם יצרן המשאית המוצעת על ידו אוהמציע הינו יצרן של המשאית  .3.1

אסמכתא על היותו יצרן או יבואן מורשה של להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף 
 . המשאית

בעליו או "חברה קשורה" אליו או קבלן משנה מטעמו מפעיל מוסך מורשה המציע בעצמו או מי מ .3.2
לטיפול  1970 –לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, תש"ל 

)קו  חרישק"מ מגבולות העיר  40מרחק של עד מצוי לכל היותר ה במשאית המוצעת על ידו
 אווירי(. 

 הינו בעל מניות בה או חברה שיש לה מניות במציע. חברה בה המציע -"חברה קשורה"
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 חברה בעלת מתקני ייצור והתקנת מנופים ע"ג משאיות. -"חברה רוכשת"

וכן  (1מסמך א') במסגרת המוסך כאמוראודות עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף   להוכחת
או על שם  ויצרף ביחס למוסך האמור העתק תעודת מוסך מורשה על שמו או על שם מי מבעלי

 . חברה קשורה אליו או על שם קבלן משנה מטעמו

מסמך שקלים חדשים( בנוסח  )עשרת אלפים₪  10,000, ע"ס של מקורהגיש ערבות בנקאית,  .3.3
 להלן. 5.8ובהתאם להוראות סעיף בדיוק  (2א')

 . 5.8על המשתתף להגיש ערבות "מקור" בהתאם להוראות סעיף 

 שלא יוחזרו בשום מקרה.₪  500רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4

 להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף העתק של הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קירבה לעובד עירייה  .3.5
 ו/או חבר מועצת העירייה.

 (. 4יש לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח מסמך א')

קיים המשתתף את כל התנאים להשתתפות במכרז האמורים לעיל רשאית ועדת המכרזים, מטעם לא 
זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, לבקש כי 

 ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

 שתתף:הצעת המ .4

או  "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .4.1
 .כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד ("המציע"

תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי הכספית של המשתתף  הצעהה .4.2
ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את  נפרד ממכרז זה ואשר

להסכם. מודגש כי הכמויות בטופס הצעת המחיר הינן  'בנספח על גבי טופס ההצעה הכספית 
אומדן בלבד והעירייה תוכל לשנות את הכמויות לפי שיקול דעתה וצרכיה לרבות להזמינן 

 בפעימות ולא בפעם אחת.

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד  צעות המחיר לא תכלולנה מע"מ.מודגש בזה, כי ה .4.3
 .הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  .4.4
והשירותים על פי תנאי הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת המוצרים/רישיונות 

המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור 
 , ולמעט מע"מ, בשיעורו כדין, אשר ישולם ע"י העירייה. בוכיו"בהסכם 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת  .4.5
 ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה בגוף המסמכים

 ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. 

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.6
 וכן בשולי כל עמוד. ד לכך, נספחיו, במקום המיועההתקשרות

 מסמכי ההצעה .5
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 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(, כשהם חתומים  .5.1
 .(כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו )-על

 לעיל. 3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 :1976 -ישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו א .5.3

תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור  .5.3.1
 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 (.2מסמך א')חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

תצהיר בדבר "ייצוג הולם לבעלי מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .5.3.3
מסמך חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  1976-התשל"ו

 .(3א')

 טונות המס על היותו עוסק מורשה. אישור משלהעתק תעודת עוסק מורשה או  .5.4

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .5.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות  .5.6.2
 .של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

 בנוסח הקבוע בשולי מסמך ב'.או רו"ח  אישור עו"ד .5.6.3

 ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד: .5.7

 העתק תעודת זהות של המשתתף. .5.7.1

 בנוסח בשולי מסמך ב'.אישור עו"ד או רו"ח  .5.7.2

שברשותה בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק  .5.8
לבקשת  1981 –י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פ

בדיוק בנוסח  12.6.2023ובתוקף עד ליום ₪  10,000המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 
  וזאת להבטחת הצעתו במכרז. ((2מסמך א')הערבות המצורף למסמכי המכרז )

 מובהר כי:

יאריך את תוקף נוספת והמציע  תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופההעירייה 
הצעת הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת -איהערבות עפ"י הדרישה. 

 המשתתף.

ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים 
 הבאים, ובלבד: 
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ד האחרון להגשת הצעות, בכל יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המוע שהמשתתףכל אימת  .5.8.1
 דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.8.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .5.8.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  .5.8.4
 תנאי מוקדם להתקשרות.במכרז שהן 

ימים ממועד הכרזה  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  .5.8.5
 על זכייתו במכרז.

עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה העירייהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל
או המחאת עסק כאמור לעיל. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/

 ערב.

 בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו. שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לומשתתף 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי 
ישלים  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או

ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה 
 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש 
או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/

והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא 
 ידם, כאמור.-כל מסמך שיידרש על

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות  .6

תמורת סך של  ד המכרז,, בעמוחריש עירייתאתר האינטרנט של באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .6.1
 . )שלא יוחזרו(₪  500

באמצעות דרך דף המכרז באתר העירייה או אשר ישולמו , ₪ 500עלות ההשתתפות במכרז הינה  .6.2
ובהר, כי עלות מ .1ואז שוב  1, שלוחה 6719* בטלפוןשל מחלקת הגביה המוקד הטלפוני העירוני 

 ההשתתפות במכרז לא תוחזר בשום מקרה. 

כל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל כל ההוצאות, מ .6.3
 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה(  .6.4
 יע במכרז. ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למצ

 הבהרות ושינויים .7

בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע  העירייהרשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל  28.2.2023עד  .7.1
, ובמבנה בלבדפתוח   wordבקובץ למסמכי המכרז או לחלק מהם. את שאלות הבהרה יש להפנות 
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 , באחריות המציע לוודא כי ההודעה התקבלה אצלrish.muni.ilhozim@ha  הקבוע להלן, לדוא"ל:
 הנמען.

 
 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .7.2

המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

נוסח 
 השאלה/הבהרה

    

 
, לא יענו על שאלו בעל פהו/או י מובהר כי שאלות ובקשות הבהרה שלא יערכו בהתאם למבנה לעיל .7.3

ינתנו בעל פה ו/או כדרך אגב שיחה לא יחשבו יש העירייהעוד מובהר כי תשובות של  .העירייהידי 
 זולת אם הם נרשמו בהליך בנדרש וכמפורט.

 
 תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה.  העירייה .7.4

 
תתקבלנה מכלל המציעים, יופץ לכל המציעים, באתר האינטרנט של לשאלות ש העירייהתשובת  .7.5

של משתתפי המכרז להתעדכן בהודעות  באחריות הבלעדיתובצמוד למסמכי המכרז.  העירייה
 המפורסמות. העירייה

 
לשאלות  העירייהכאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות  .7.6

 . ידו-לההבהרה, כשהן חתומות ע
 

אלא אם ניתנה בהודעה  העירייההסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של  למען .7.7
 בכתב כאמור.

 
העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .7.8

ר יהוו במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקס לפי 

 .ידו להצעתו-ידי רוכשי מסמכי המכרז, ייחתמו ע"י המציע ויצורפו על-הפרטים שנמסרו על

 אופן ומועד הגשת ההצעה .8

ירה אישית לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במס בהתאם את ההצעות המפורטות .8.1
 12.3.2023יך מתארלא יאוחר , חריש 78גפן , בבניין העירייה, רח' באגף הנדסהבתיבת המכרזים 

 . על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה.12:00 שעהב

יום מהמועד האחרון להגשת )תשעים(  90המחירים המוצעים ע"י המציע יהיו בתוקף לתקופה של  .8.2
)תשעים( יום  90העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  הצעות למכרז.

 נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 .באתר העירייה שתפורסם העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה .8.3

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל ע בהגשת הצעתו מבי .8.4
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 שמירת זכויות .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .9.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

mailto:hozim@harish.muni.il
mailto:hozim@harish.muni.il
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העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז  .9.2
 לתנאי ההסכם.  בהתאם

 בחינת ההצעות .10

בדיקת באמצעות ועדת המכרזים או מי מטעמה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים  .10.1
ת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר שלמות הצע

 תשוקלל הצעתם בהתאם לקבוע בטופס הצעת המחיר. יעמדו בתנאי הסף

להלן, תמליץ ועדת המכרזים על זוכה יחיד אשר קיבל את הניקוד הגבוה אמור לעיל ובכפוף ל .10.2
 ביותר מבין ההצעות במכרז.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף  .10.3
ממזמין שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה לזמנו 

 ע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.לשימו

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .10.4
כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים 

לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה 
 ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תפעל העירייה על פי כללי ההעדפות הקבועים  .10.5
והוגשו לרבות העדפת עסק בשליטת אישה )רק במידה  1987-בתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין(. ככל שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית 
ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה 

כללי  –משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז )או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור( 
 משתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה. ההגרלה יועברו ל

ועדת המכרזים תוכל להמליץ גם עם זוכה "כשיר שני" אשר אליו תוכל העירייה )אך לא חייבת(  .10.6
לפנות לצורך הזמנת המוצרים )כולם או חלקם( במקרה ובו ההסכם עם הזוכה בוטל מכל סיבה 

 שהיא. 

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת .10.7
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה  לגרום לפסילת ההצעה יםעלול
 .אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 ם, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעהאי הגשת מסמך או מסמכי .10.8
 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

רשאית כל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.9
 . , ללא חובת הנמקהועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .10.10
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

י עדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידותה להוליך שולל את הוישכוונתו הימכרז, או 
תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .10.11
נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות 
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פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, 
 וכיו'. דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים

לבקש ולקבל מהמציעים, כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים  העירייהרשאית  .10.12
רשאית ליצור קשר עם  העירייהל שיידרש וכן תהיה , ככהעירייהמתחייבים לשתף פעולה עם 

החתומים על ההמלצות שצורפו, כמו כן, המציע יצרף להצעתו מסמכים להוכחת עמידתו 
 בקריטריונים המפורטים לעיל.

 
ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  העירייהבהערכת ההצעות יהיו  .10.13

פי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כ
ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש  העירייה

 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. העירייהוכאמור לעיל, תהיה 
 

ל מסמך ו/או מידע , בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים, כי ימציאו כהעירייהעוד רשאית  .10.14
 העירייהו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.  העירייהו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 

שומרת  העירייהאיננה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא. 
במקרים  לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת החוזה וזאת

 או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב שאושר לביצוע.   העירייהבהם ישתנו צרכי 
 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את  העירייה .10.15
ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה  לעירייההצעתו של מציע, לגביו היה 

ת רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי של אי שביעו
 סבירות בעליל וכיו"ב. 

 
מודגש בזאת, כי אספקת השירותים מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על  .10.16

 פי חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו.
 

האישורים וההיתרים הנדרשים  מודגש בזאת, כי מתן צו התחלת עבודה מותנה בקבלת כל .10.17
 על פי חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו.

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך העירייה לזוכה. .11.1

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  .11.2
ם למסמכי המכרז לרבות אישור על עריכת ביטוחים המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתא

 )מסמך ג'(. 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

של הזוכה במכרז וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו
. , לרבות חילוט הערבותו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה

כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל 
-רים להם זכאית העירייה עלהתנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אח

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על

העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  .11.4
 המכרז.

 ידי העירייה.  -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.5
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נפרד ממכרז זה. יש לראות את  ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי .11.6
כל מקרה של במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

בנסיבות  סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
ם ויראו נוסח זה שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכ

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 ביטול המכרז .12

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .12.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 

 שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. בדרישות הסף, או כתוצאה מ

אך לא חייבת  –בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית  .12.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -

ך ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנער .12.2.1
ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשירותים, וזאת בהסתמך על המחיר 
אותו נוהגת העירייה לשלם עבור השירותים, מושא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית 

 שאושרה לקבלת השירותים.

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .12.2.2
עות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או לאחר פתיחת ההצ

שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, 
 או בלתי שלמים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .12.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

טול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי החליטה העירייה על בי .12.3
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

 יצחק קשת                                    

  ירייההע ראש                                                                             
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 פרטי המשתתף - (1)מסמך א'

 ____________________________________________________. שם המשתתף:

 ______________________________________________________. מס' הזיהוי:

 ___________________________________________. מען המשתתף )כולל מיקוד(:

 ף: _________________________________________.שם איש הקשר אצל המשתת

 תפקיד איש הקשר: _________________________________________________.

 ________________________________________________________.טלפונים:

 ______________________________________________________.פקסימיליה:

ני: ___________________________________________________.דואר אלקטרו
         

 :3.2פירוט ניסיון קודם כמפורט בסעיף 

המציע בעצמו או מי מבעליו או "חברה קשורה" אליו או קבלן משנה מטעמו מפעיל מוסך מורשה לפי צו 
טיפול במשאית המוצעת על ידו ל 1970 –הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, תש"ל 

 )קו אווירי(.  חרישק"מ מגבולות העיר  40המצוי לכל היותר מרחק של עד 

 חברה בה המציע הינו בעל מניות בה או חברה שיש לה מניות במציע. -"חברה קשורה"

 

 _______________________________ שם המוסך:

 כתובת המוסך: _____________________________

 סך מופעל על ידי )יש לסמן ולמלא לפי הצורך(:המו

 .המציע בעצמו 

 .___________________________ :אחד מבעלי המציע 

 .__________________________ :חברה קשורה למציע 

 .______________________ :קבלן משנה מטעם המציע 

מי מבעליו או על שם חברה  יש לצרף ביחס למוסך האמור העתק תעודת מוסך מורשה על שמו או על שם
 קשורה אליו או על שם קבלן משנה מטעמו.

                             ______________ 

 חתימת המשתתף                                                     
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 נוסח ערבות מכרז –( 2מסמך א')

 לכבוד

 חרישעיריית 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

"( אנו ערבים המבקשים____________ )ע.מ /ח.פ(_________________ )להלן: "על פי בקשת _____
שקלים חדשים( וזאת בקשר עם  עשרת אלפים)₪  10,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

להבטחת מילוי כל אשר פורסם על ידי העירייה  102/2023השתתפות המבקשים במכרז מסגרת מס' 
 פ תנאי המכרז.התחייבויות המבקשים ע"

ימים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

לי לטעון כלפיכם טענת הגנה את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומב
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 ינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו ה

 ועד בכלל. ________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד  רב

 )בנק/חברת ביטוח(
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 תצהיר קיום דיני עבודה – (3)מסמך א'

 תצהיר

וזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שה
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"הגוף"  –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן 
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר . אני מצהיר/ה כי חרישאו "המשתתף"( המבקש להגיש הצעה למכרז של עיריית 

 זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות גופים 2"עבירה" כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".  –"החוק"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 
 מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של 

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 
או לפי חוק שכר  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -מינימום, התשמ"ז
עבירה עפ"י חוק עובדים  -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2בסעיף 

(, אולם במועד 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-זרים, התשנ"א
 צעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.האחרון להגשת ה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
להצהיר ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 
 בפניי.

 

              ___________________                                               __________________ 

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                           תאריך        
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – (4)מסמך א'

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 ה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש

"( הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן 
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הרשות)להלן: " חרישעיריית המבקש להתקשר עם 

 הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן:

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9עיף הוראות ס 
 לא חלות על הגוף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  

משרד העבודה הרווחה  עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של 100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 
לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי 9קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 
 ניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפ

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30בתוך 

                    ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                  

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 
 בפניי.

_________________   __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                               תאריך    
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 תצהיר היעדר קרבה – (5)מסמך א'

 ה או לעובד הרשותתצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצהנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: חרישעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי 

 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 
אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, בהונו או ברווחיו או ש

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לעניין זה, ״קרוב״ 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  .2

חבר  -״חבר מועצה״  עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1

 הקובע כי: ש[,נוסח חד])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .3

זוגו -ניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעו
 או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .4

כן או בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סו .4.1
 שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .4.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .4.3

פסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית ל .4.4
 הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4.5

( לפקודת 3א׳ ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .4.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3עירייה ברוב של העיריות, לפיהן מועצת ה

 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122התקשרות לפי סעיף 

 

 שם המציע: ___________________חתימת המציע: ________________
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 הצהרת המשתתף -מסמך ב' 

מגישים בזאת הצעתנו למכרז מספר  ירה את כל מסמכי המכרז, אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זה
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  חריששל עיריית  102/2023

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
וכן בחנו את כל הגורמים האחרים ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.הכרוכות בביצוע הוצאות ההמשפיעים על 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
ן הננו מצהירים בזה, כי ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כהעירייה 

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או 
 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת המוצרים  .3
 , הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.מושא המכרז

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז

 , ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.מן המפורטים דלעיל

 לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.אנו מקבלים על עצמנו  .5

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נספק את המוצרים ונבצע את  .6
 השירותים מושא המכרז בשלמות.

חייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה כי ידוע לנו כי כל הת .7
 במפורש במסמך זה.

 אום עם משתתפים אחרים.יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .8

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .9
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך חרון להגשת הצעות במכרז. הא
, והכל )תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו 90

 כל דין.פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

חוזרת, כאמור  -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,נו מסכימיםא .10
 מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם ,  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 

 לביניכם.

ולבצע את  בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לספק את המוצרים .11
 '(.ב נספחהשירותים מושא המכרז דלעיל בתמורה למחירים המוצעים על ידינו בכתב הכמויות )

ידוע לנו כי כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד ואין בו כדי לחייב את העירייה לרכוש ו/או לבצע את  .12
ספר פריטים לא הפריטים בו והעירייה תוכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי פריט מסוים או מ

 יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות, הכל על פי צרכיה ולפי העניין.

המוצרים  על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .13
 שיגיעו מהסכומים עירייהה כהתנ, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ או השירותים

 .לנו תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות שעליה סכום כל לנו
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 אום עם משתתפים אחרים.יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת  .14

 מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .15
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי והאישורים

 והאישור על עריכת ביטוחים.

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים  .16
וראה הכלולים במכרז סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או ה בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו.

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 מטעם המציע : החותמיםפרטי 

 חתימה: __________ _______________ ת.זשם פרטי ____________ משפחה_____________ 

 חתימה: __________ _______________ ת.זשם פרטי ____________ משפחה_____________ 

  

 אישור עו"ד

"( מאשר המשתתף)להלן: "ח.פ./ע.מ ________________   ___________________עו"ד של אני הח"מ
___________________ ; על הצהרה זו ה"ה  ייבפנמו חת__________  יוםבבזה כי 

וכל האישורים הדרושים על , כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות בשם המשתתף________________ 
פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו והגשת מסמכי המכרז 

 .לצורך מכרז זה וההתקשרות מכוחו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף

                                                    __________________        _____________________                    

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      תאריך          
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 חוזה התקשרות -מסמך ג' 

 3202שנת  __ביום ______ לחודש  חרישב שנערך ונחתם

 

 -בין-

 חרישית עירי

 "(העירייה)להלן: "

 מצד אחד;

 

 -לבין-

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 "(הספק)להלן: "

 מצד שני;

 

עבור  לרכישה ואספקת משאית מנוף 102/2023מכרז פומבי מס' והעירייה פרסמה את  - הואיל
 "(;המכרז)להלן: " חרישעיריית 

והספק הגיש הצעה למכרז ובהתאם להמלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר, הצעת  - הואילו
 הספק היא ההצעה הזוכה במכרז;

 ;בהתאם לתנאי המכרז נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם זה להלן ויפעלו על פי תנאיוו - והואיל

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. המבוא להסכם .1.1

 הסכם זה לפיהן. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי .1.2

 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו כולם יחד לשם הקיצור "החוזה" .1.3
 או "ההסכם":

 .מפרט טכני –' אנספח 
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 מפרט שירותים. – 1נספח א'

  נוסח ערבות ביצוע. –ח ב' נספ

 .הוראות ביטוח –' גנספח 

 הצעת מחיר.  –נספח ד' 

 

 הגדרות .2

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי 
 דלהלן, אלא אם מחייב הקשר דברים אחרת:

 המשמעות  המונח

 הסכם זה על נספחיו. - "מסמכי ההסכם"

או  השירותים""
 "העבודות"

וכן כל  אספקת משאית מנוף ואחזקתה השוטפתשירותי  -
לבצע על פי מסמכי הספק העבודות וההתחייבויות שעל 

 .הסכםה

שנת ייצור  קילוגרם 9999ולא יותר מ טון לפחות 2x4 7 משאית  - "המשאית"
מ' לפחות, בהתאם  17 , עליה מותקן סל עבודה עד לגובה2023

 מפרט הטכני )נספח א'( להסכם )מסמך ג'(.לדרישות ה

לרבות נציגיו ועובדיו של הספק ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל  - "הספק" 
 ספק משנה הפועל בשמו ומטעמו. 

 

 : צהרות והתחייבויות הספקה .3

 לקמן:בזאת כדומתחייב ספק מצהיר ה

לא צורפו, כי קרא פרד מחוזה זה, לרבות אלה שנכי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי  .3.1
אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל הסברים אשר ביקש, ומתחייב לבצע את העבודה עפ"י כל 

    האמור בהם.

בידיו ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת האספקה והשירותים הנלווים לה, כי  .3.2
דה שרישיונות כאמור כל האישורים, הרישיונות וכיוב', הדרושים לצורך אספקת המשאית, במי

 פי הדין, וכי ידאג לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום רישיונות כאמור. -נדרשים על

כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הידע, הניסיון, הכישורים המקצועיים  .3.3
 והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות חוזה זה ועל

פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על 
 פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

י התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל כ .3.4
תהא, לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת חוזה, וכי תהא הסיבה אשר ההתחייבויותיו על פי 

 ציין בכתב הכמויות במכרז זה. שלמחירים כפי 

 י לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז.כ .3.5
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יו לא פי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על כ .3.6
 ל דין. כעל פי הסכם או על פי  תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם,

 

 מהות ההתקשרות .4

הספק יספק לעירייה את המשאית שאושרה במסגרת המכרז ואשר פרטיה מצורפים להסכם זה  .4.1
 (. : "המשאית"כנספח א' )להלן

ימים מהמועד שבו הוציאה העירייה הזמנת עבודה מאושרת  45המשאית תהא תוך  אספקת .4.2
 לספק.

חודשים  24אחריות עבור המשאיות לתקופה מזערית של  על הספק לספק לעירייה שירותי .4.3
 250,000בפועל לשביעות רצונה המלאה של העירייה או של  המשאיתשתחילתם בתום אספקת 

ק"מ בפועל, המוקדם מבניהם. במסגרת האחריות יתקן ויטפל הספק בכל תקלה ו/או קלקול 
 במשאיות ללא כל עלות נוספת לעירייה. 

קורת איכות על ידו למשאית טרם אספקתה ויישא באחריות מוחלטת בין הספק יהא אחראי לבי .4.4
 פגמים גלויים, פג תוקף ו/או איכות ירודה באם יתגלו על ידי העירייה לאחר המסירה. 

במוסך הספק לצורך ביצוע תיקונים והחלפת חלקים לפי הצורך.  שימושהעירייה תוכל לעשות  .4.5
 אחריות יהיו ללא תשלום מצד העירייה. תיקונים והחלפת חלקים הכלולים בתקופת ה

הסכם זה, לרבות הוצאות הובלת בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הספק יישא  .4.6
 ופריקת המשאית וכן כל הוצאה אחרת אשר יחולו במלואן על הספק וישולמו על ידו.

שקלים  ת)אלף וחמש מאו₪  1500יובהר, כי איחור באספקת המשאיות יגרור אחריו קנס בסך  .4.7
 חדשים( לכל יום איחור, אשר יקוזז מהתמורה המגיעה לספק במסגרת חוזה זה. 

הספק יסתייע בעובדים מיומנים ומקצועיים בעלי ניסיון מוכח בכל הנוגע לביצוע תיקונים  .4.8
 בהתאם להוראות הדין.  ידובתקופת האחריות, אשר יופעלו על 

 24צרן( למשאית הנרכשת לתקופה של או באמצעות אחריות י בעצמוהספק יעניק אחריות ) .4.9
 ק"מ בפועל, המוקדם מביניהם.  250,000חודשים או של 

 

 שמירה על הבטיחות .5

, קבלני הספק יבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של כל העובדים
בדיו ו/או שלוחיו , וידאג כי כל עוגוף במהלך ביצוע התחייבויותיו מכוח הסכם זההמשנה וכל אדם או 

יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או אשר ו/או הפועלים מטעמו, 
נהוג להשתמש בו לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכי בכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות 

 פי כל דין ונוהל. תקופתיות ולאישור כל רשום ומוסד, ייעשה שימוש אך ורק בציוד מאושר על 

 

 התמורה  .6

, תשלם העירייה לשביעות רצון העירייה על פי הסכם זההנלווים לה והשירותים  האספקהעבור  .6.1
 כמפורט בהצעתו בתוספת מע"מ כדין.לספק את התמורה 

 התמורה בגין רכישת המשאיות תשולם בשלבים כדלקמן:  .6.2
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ת, בכפוף להמצאת ימים מיום הזמנת המשאיו 14מסך התמורה ישולמו בתוך  10% .6.2.1
 חשבונית על ידי הספק ואישורה על ידי העירייה. 

ימים מיום אספקת המשאיות בפועל, בכפוף להמצאת חשבונית  14בתוך ישולמו  90% .6.2.2
 על ידי הספק ואישורה על ידי העירייה. 

לעיל,  3.3שאינם במסגרת האחריות כאמור בסעיף התמורה בגין שירותי תחזוקה ותיקונים  .6.3
וע במפרט השירותים ובנספח התמורה, תשולם אחת לחודש בגין שירותים שניתנו בהתאם לקב

 בחודש הקודם. 

ימים מקבלת  7כל חשבון ייבדק על ידי העירייה ויאושר לתשלום או שיצאו בגינו הערות תוך  .6.4
 החשבון. 

דהיינו  2017 -ישולם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז  ן החשבו .6.5
 מיום שליחת החשבון לעירייה.  45וטף + ש

דלעיל הינה סופית וכוללת את כל הוצאות הספק לרבות הובלה ואספקה של התמורה מובהר כי  .6.6
המשאית למיקום עליו תורה העירייה. עוד מובהר כי התמורה לא תשתנה מכל סיבה שהיא 

 לרבות לא שינויים במדד או בשערי מטבע. 

ה כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח הלאומי ויתר הספק מתחייב לשלם מן התמור .6.7
התשלומים שיחולו עליו על פי דין, בקשר עם מתן השירותים, והעירייה לא תהא אחראית 

 לתשלומים ו/או ניכויים אלו. 

 ספקוחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל העירייהספרי  .6.8
 .מה ומועדי הוצאתןומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשל

 

 היחסים בין הצדדים .7

בהתקשרותו עם העירייה הוא יפעל כספק עצמאי על הסכם זה כי הספק מצהיר ומאשר בחתימתו  .7.1
המעסיק עובדים, ועובדיו שיועסקו בביצוע האספקה והשירותים הנלווים לה, לא ישתלבו בכל 

 דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם העירייה. 

 ובאופן אישי, לרבות כל התשלומים החלים עלי והיה אחראי לעובדיי ספקכי ה מובהר ומוסכם .7.2
על פי דין בגין עבודתם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי, וכי לא יחולו בשום מקרה 

 עירייה.לבין הספק יחסי עובד מעביד בין עובדי ה

כאה שיפוטית מוסמכת כי כוונתם הברורה של הצדדים, יקבע ביום מן הימים ע"י עראם חרף  .7.3
, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ספקמעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב ה -מדובר ביחסי עובד 

לרבות הוצאות ותשלומים  המידית, במלוא ההוצאות שיגרמו ל עירייהבכללותו, לשפות את ה
 דין.-חויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורךתבהם 

 קיזוז ועכבון .8

ז כל סכום המגיע לה מאת הספק, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על פי העירייה רשאית לקז .8.1
הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהעירייה, בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו 

 ובין בכל דרך אחרת. 

נשוא הסכם זה, השירותים לעכבון  ומוותר על כל זכות שתעמוד לספק המובהר ומוסכם בזה כי  .8.2
 , ו/או כל סכסוך אחר בין הצדדים.  עירייהבות במקרה של מחלוקת לעניין התשלום עם הוזאת לר
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 ערבות להבטחת ביצוע החוזה .9

 5%יעמיד הספק עבור העירייה ערבות ביצוע בנוסח נספח ב', בשיעור של  אספקת המשאיתלהבטחת 
ירייה תוכל לחלט את הע. לרכישת המשאית מגובה התמורה הכוללת שהוצעה על ידי הספק )כולל מע"מ(

 הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו הספק לא יעמוד אחר התחייבויותיו. 

 . ימים לאחר אספקת המשאית בפועל 60והיא תוחזר לספק  חודשים 12הערבות תהא בתוקף לתקופה של 

 אחריות ושיפוי .10

ו/או עירייה או הפסד שייגרם לו/או אובדן ו/גוף ו/או רכוש יהא אחראי לכל נזק לבדו הספק  .10.1
י הספק ו/או לקבלני המשנה מטעם ו/או לכל צד שלישי ו/או לעובדלעובדיה ו/או למי מטעמה 

ו/או לכל נזק  ו/או לרכוש ציבורי כתוצאה ממעשה / מחדל מצד הספק הספק ו/או למי מטעמם
 ו/או בקשר להתחייבויות הספק ו/או למשאית ו/או למערכותיה ו/או שירותיםהנובע ו/או אובדן 

  נלווים. 

יהא אחראי כלפי העירייה באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי לבדו הספק  .10.2
ויפצה את העירייה בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה ממעשה ו/או גניבה ו/או 

 חבלה ו/או הפרת אמון על ידי מי מעובדי הספק ו/או מי מטעמו. 

לכל נזק גוף ו/או לטובין ו/או לרכוש הספק ו/או כל צד שלישי, העירייה לא תישא בכל אחריות  .10.3
בגין השירותים והטובין. היה והעירייה ו/או עובדיה יתבעו על ידי הספק, לקוחותיו, עובדיו, ו/או 
כל צד שלישי בגין כל נזק ו/או נזקי גוף ו/או רכוש ו/או נזק כספי אשר יסודם בטובין או 

על ידי כל אדם לרבות כל תאגיד, ולרבות אך לא בלבד, הספק,  בשירותים האמורים בהסכם זה,
מי מעובדיו, בר רשותו, או כל אחד אחר, הספק ישפה את העירייה בגין כל סכום אשר תאלץ 

 לשלם, לרבות שכר טרחת עו"ד בגין ייצוג משפטי של העירייה בגין התביעה. 

ו/או להתפשר בגין כל אירוע ו/או  הספק ישפה את העירייה בכל מקרה בו יתבעו או יאלצו לשלם .10.4
מעשה ו/או מחדל אשר היה באחריות הספק ו/או כל נזק אשר ייגרם במידה והספק לא ימלא 

 אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה.

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת  .10.5
צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו  סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי

של הספק כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו 
 של הספק כאמור לעיל. 

 

 ביטוח .11

ו/או מי  הלעיריייהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו,  הספק .11.1
כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי  מטעמה ו/או

מטעמו.  הספק יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של 
עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית  השהעיריי, לרבות כלה ההוצאות העיריה

 הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.ו/או פלילית, ובשל 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על  .11.2
 נפרד בלתי כחלק המצורף"( הביטוח דרישות' )להלן: "ג בנספחביטוחים המפורטים החשבונו את 

 כמבוטח המזמין את להוסיף ומתחייב, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, זה מהסכם
 .העבודות ביצוע תקופת משך לכל, אלו בביטוחים

אישור על עריכת  העיריהלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי  .11.3
 ' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. גהביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח 
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באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת כל מקרה של אי התאמה בין האמור ב .11.4
 , מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.העיריה

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל  .11.5
כאמור יכלול סעיף בדבר מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח 

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם  העיריהויתור על זכות תחלוף כלפי 
ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות יו/או הפועלים מטעמה לעני העיריההמבוטח לכלול את 

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

וכי  העיריהק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחי הספ .11.6
. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי העיריההמבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה 
 יום מראש. 30 ,העיריהם לידי כתובה על כך בדואר רשו

ו/או מי מטעמה בגין  העיריההספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .11.7
נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 

מאחריות לכל נזק כאמור  עיריההבפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את 
 לעיל.

 הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. .11.8

יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי  העיריהלבקשת  .11.9
ק לגרום לשינוי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספ

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת  .11.10
ו/או להוות אישור בדבר  העיריההעתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 יותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחר

הינם תנאים  העיריהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  .11.11
יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו 

 .כהפרה יסודית של ההסכם

 העברת זכויות .12

אחרת את זכויותיו  ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך הספק לא יהיה רשאי להסב  .12.1
 מפורשת, מראש ובכתב, מאת העירייה.  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות -על

, ןאו מקצת ןכול ביצוע העבודותהספק לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את  .12.2
בכתב. הוראה זו הינה בל את הסכמתה המפורשת של העירייה מראש ולכל צד ג' שהוא, מבלי לק

 תנאי עיקרי בהסכם. 

נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות  .12.3
ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין  עירייהכלשהי על ה

יות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי האספקה והשירותים הנלווים לה, והספק יישא באחר
 שלוחיהם ועובדיהם, ודינם של אלו יהיה כאילו נעשו ו/או נגרמו ע"י הספק. 

 הפרות ותרופות .13

ימים  3אם הספק יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  .13.1
ייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל כל סעד או לא תיקן את ההפרה, תהיה העיר

תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה 
 האחרות של העירייה לפי הסכם  זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הספק.
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תאם להוראות הסכם זה על נספחיו ישלם בגין איחור במסירה ו/או אי ביצוע של השירותים בה .13.2
 לכל מקרה של הפרה. ₪  500לכל יום איחור או ₪  500הספק לעירייה סך של 

גביית פיצויים כאמור לעיל לא תשחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יגרעו  .13.3
בכל מזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול 

 דרך אחרת על פי שיקול דעתה. 

בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תיחשב להפרה  .13.4
 יסודית של ההסכם של ידי הספק:

, ספקהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה .13.4.1
 14סקו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופ

 יום ממועד ביצועם.

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה  ספקניתן נגד ה .13.4.2
על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

שיו למען קבל ארכה או לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנו
 .1983-תשמ"ג ,לפקודת החברות )נוסח חדש( 233פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.ספקמונה לנכסי ה .13.4.3

 הסתלק מביצוע החוזה. ספקכי ה העירייההוכח להנחת דעתה של  .13.4.4

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  ספק, כי ההדעת , להנחתההוכח העירייהכשיש בידי  .13.4.5
 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה,  ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .13.4.6
, היה בה כדי להשפיע העירייהעובדה מהותית אשר, לדעת  לעירייהלא גילה  ספקאו שה

 ההתקשרות עמו.על 

אלא אם  העירייהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  העירייהלא יראו בשימוש  .13.5
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי  ספק, והספקהודיעה על כך במפורש ובכתב ל העירייה

 .תנה לו הודעה על ביטול החוזהיהחוזה, כל עוד לא נ

 סודיות .14

וד, ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו הספק מתחייב לשמור בס
אליו בקשר לביצוע השירותים, וזאת במהלך ביצוע השירותים ולאחריו. הספק מתחייב כי שמירת 

 הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.  

 שונות .15

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-י מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום עלאין לשנות תנא .15.1

 כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה. .15.2

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של העירייה  .15.3
, אלא אם כן נעשה ויתור ידיה-על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 כזה במפורש ובכתב.

 מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בבאר שבע. .15.4
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הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  .15.5
ו בעל פה, האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת בכתב א

 בטלים.  -שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום אות תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט להלן.  .15.6
ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה  3כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 ביד, לפי העניין.

 

 

 על החתום: ולראיה באו הצדדים

            __________________                                                    __________________ 

  העירייה                                                        חתימה וחותמת    הספק                                                    
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 מפרט טכני –' אנספח 

 ק"ג  9,999ולא יותר מ טון לפחות 2X4 ,7מפרט טכני שלדת משאית חדשה משא רגיל . 1א.
 2023  שנת ייצור

 באישור היבואן שלא קיים דגם חדש יותר  2022, ניתן להציע דגם ממודל 2023במידה ובדגם המוצע לא קיים מודל משנת 

 ."ס מינימוםכ 190סמ"ק מינימום,  5.2מנוע דיזל נפח מנוע  .1

 .בתוסף אוריאה 6תקן פליטה יורו  .2

 .בלבד אוטומטית תיבת הילוכים .3

 .הגה כוח הידראולי מתכוונן .4

 .מותאם להפעלת המנוף )נקבה( P.T.Oמעביר כוח  .5

 .מעצורי דיסק קידמי אחורי .6

 A.B.Sמערכת למניעת תפיסת בלמים  .7

 EVSC מערכת בקרת יציבות אלקטרונית .8

  AEBSמערכת בלימה אוטונומית  .9

 .בלם חניה קפיצי מופעל על הסרן האחורי .10

 .ליטר לפחות 100מיכל דלק בנפח  .11

 .תושבת לגלגל רזרבי וגלגל רזרבי .12

 .טון לפחות 3מגבה )ג'ק(  .13

 .יחידות עם תו תקן 3 –אפודים זוהרים  .14

אביזרי רישוי כנדרש בחוק לרבות משולש אזהרה, ערכת כלי נהג, מטף כיבוי אש, תיק עזרה  .15
 .ראשונה

 .מטר 3לם )מסוג "סולם כפול"( באורך תושבת לסו .16

 .מיכל מים עם ברז לשטיפת ידיים + רשת הגנה .17

 .מגן שמש חיצוני בשמשה קדמית  .18

 .מושבים ליד הנהג 2מושב נהג פניאומאטי +  .19

 .חגורות בטיחות לכל מושב .20

 .משענות ראש לכל מושב .21

 .מקורימזגן אוויר  .22

 .ת בלוטוסמובנה + דיבורי G.P.Sמערכת מולטימדיה מלאה הכוללת  .23

 .חלונות מופעלים חשמלית .24

 .חלון אחורי למבט מתא הנהג .25

 .מראות צד מתכוונות חשמלית מתא הנהג .26

 .זמזם נסיעה לאחור, מולטימדיה עם מצלמה לאחור .27

 .סטים של מפתחות ושלט 2אמובילייזר מקורי, נעלה מרכזית ו  .28

 ., מותקנת בהתאם לדרישת חברת הביטוח של העירייהאיתורןמערכת מיגון  .29

 .מטר 7.2אורך כללי מירבי  .30

 .מטר 2.5רוחב כללי  .31

 .מטר 2.2גובה מירבי  .32

 .השלדה תעמוד בכל דיני התעבורה של מדינת ישראל .33
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ק"מ )המוקדם  000502,או  חודש 24לא תפחת מ , גיר וסרן אחורי וחלקיו אחריות על השלדה, מנוע .34
 א תמורה נוספת. כולל אספקת חלקי חילוף ע"ח היצרן במסגרת האחריות לל   מביניהם(

 .מבניין העירייהבקו אווירי ק'"מ  40מרחק נסיעה לטיפולים לא יעלה על  .35

 .מערכת התראה סטייה נתיב .36

 .Mobileyeמערכת  .37

 .כריות אוויר לנהג ולנוסעים .38

 .התקן וו גרירה  .39

 .תשלום מלא של מיסים והיטלים של המשאית כולל רישוי  .40

 
 

 לסל מנוףמפרט טכני . 2א.
 

 שעות עבודה 0חדש עם מנוף  .1

 .מטר לפחות 18י של מנוף טלסקופי ומכלליו גובה עבודה מפרט טכני מקור .2

 .מפרט טכני מתורגם לעברית של המנוף ומכלליו .3

 .לב של המנוף על שלדת המשאיתושרטוט טכני מש .4

 . 280ENלפי  CEאישור תקן  .5

 .הפעלה הידראולית מלאה – 280ENמנוף ומכלליו עם זרוע מתכת מחוזקת בתקן  .6

 .לומיניום ממורג למניעת החלקהמשטח עבודה עשוי פח מרוג או א .7

 עם מעצור. מעלות לפחות 360במה מסתובבת  .8

 הפעלה ללא מייצבים. .9

 , מטר לפחות 17גובה עבודה  .10

 .ק"ג לפחות במקס' גבוה 225כושר הרמה בקצה הזרוע למעמס  .11

 .לפחות ה אחת זרוע פרקית ו/או טלסקופית יציא .12

 .מטר לפחות 6יציאה אופקית צידית  .13

 .שעון שעות למנוף .14

 .לחירוםחשמלית /מערכת הורדה ידנית  .15

 .צנרת הידראולית פנימית ומוגנת .16

 .וולט 1000סל עבודה העשוי פיברגלס מבודד ל  .17

 .סל מתאזן אוטומטית .18

 .מיגון תיבת עמדת עבודה המותקנת על הסל מפגיעת חפצים בכפתורי הפעלה .19

 .ק"ג לפחות 225כושר נשיאה לשני עובדים וציוד במשקל  .20

צדדי הסל באמצעות מחסום מתרומם ואלמנט לקשירת רצועות בטיחות  הכניסה לסל משני .21
 .לעובדים

 מ' X 0.7מ'  1.4מידות הסל  .22

 .מ' סגור ומוגן לנזילת מים X 1.5ס"מ  40שני ארגזי כלים במידות  .23

 .אפשרות הפעלת צופר מהסל .24

 .מעלות לשמאל בהפעלה הידראולית  90מעלות לימין,  90צידוד הסל  .25

 .וולט להפעלת כלי עבודה 220ההרמה שקע החיווט יכלול בסל  .26

 .מטר לפחות 16גובה רצפת הסל  .27



 

 35מתוך  30עמוד 

 _______חתימה+ חותמת: _______

 חרישעבור עיריית  לרכישה ואספקת משאית מנוף 102/2023מכרז פומבי מס' 

 

 .תאורה פנס קבועה בסל לעבודת לילה .28

 .רצפת הסל תגיע עד הקרקע .29

 .בר 180משאבת שמן לחץ עבודה  .30

 .פילטר שמן הידראולי, מד לחץ שמן, מסנני שמן .31

 .שסתומי ביטחון לכלל הבוכנות, מערכת ביטחון לעומס יתר .32

 ממנוע הרכב כולל משאבה P.T.Oמעביר כוח  .33

אחד על הקרקע ואחד בסל העבודה עם מערכת אבטחה שרק מערכת אחד יכולה  –עמדות פיקוד  2 .34
 לפעול

הפעלה הידראולית פרופורציונאלית מלאה )מתא המפעיל ומעמדה תחתונה( כולל דימום והנעת  .35
 הרכב )כפוף לאישור יצרן הרכב(

 בעת חירוםלהורדת המנוף חשמלית  /משאבה ידנית  .36

 מערכת הידראולית לשמירה על מצב אופקי של הסל כולל ידית איזון במידת הצורך .37

 צנרת הידראולית מוגנת בתוך זרועות המנוף ו/או מחוץ לזרוע בתוך מסילות מוגנות .38

 שילוט בשפה העברית בגודל מתאים לכל הידיות והמתגים )הן על הקרקע והן בתוך הסל( .39

חודשים נוספים  12וכן הרחבה של  חודש 24כולליו לא תפחת מ אחריות על המנוף ועל כלל מ .40
חודשים(, ע"ח הספק הזוכה, כולל חלקים. הזוכה מחוייב לספק אחריות בבית הלקוח  36)סה"כ 

מפתיחת  24)אתרי העירייה(, ולהגיע לאתר העירייה הרלוונטי לביצוע התיקונים הנדרשים בתוך 
 .הקריאה )למעט סופי שבוע(

 ., לפחות 16:00 – 07:00 בין השעותה -א םלהיות זמין לקבלת קריאות, בימי הזוכה צריך .41

 .מדרגות עלייה למשטח העבודה .42

 .עם רשת ברזל ומתג בתא הנהג  ,פנס מהבהב )צ'קלקה( לפי תקן .43

 .ליטר לפחות 60ארגז כלים נוסף בנפח  .44

 

 הוראות מיוחדות  .1

יצרן שלדת רכב  /וק מורשה בישראל חתום עם סוכן משו ימים מהזכייה הסכם 7זוכה יציג בתוך ה .1.1
אישור יצרן המעיד על היותו של הסוכן/משווק מורשה והדגם המוצעת על ידו במכרז זה  מסדרת

 של יצרן השלדה.
 

להיות ואישור ע"ש היצרן יצרן המנוף, ימים מהזכייה, התקשרות עם  7להראות בתוך הספק על  .1.2
לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  4, לפי סעיף תעבורה ממשרד התחבורה בעל רישיון לייצור מוצרי

 ., המורשה לעסוק בהתקנת מנופים 1983 –התשמ"ג  (בהם מוצרי תעבורה וסחר)ייצור 
 

 –המנוף המוצע, רשום כדין בפנקס הדגמים ימים מהזכייה, כי  7על הספק להציג אישורים בתוך  .1.3
 התש"מ. ,תקנות הבטיחות בעבודה

 
לותו או בשליטתו של, ניידת שירות אחת לפחות, נדרש להחזיק בבע ספקבכל תקופת האחריות, ה .1.4

בחצר העירייה.  , על מנת שיוכל לספק את השירותמכלוליו ותחזוקה למנוף למתן שירותי טיפולים
 בתוקף של ניידת השירות. וביטוח חובה בצילום רישיון רכימים מהזכייה  7המציא בתוך יש ל

 
רשימת מוסכים מורשים לטיפול ותחזוקת שלדת ם מהזכייה, ימי 7באחריות הספק להמציא בתוך  .1.5

היתר חלקי חילוף, אביזרים לתחזוקת השלדה המוצעת, כאשר מוסך אחד  הרכב, המחזיקים בין
 . חרישבניין עיריית בקו אווירי מק"מ  30נמצא במרחק נסיעה שלא יעלה על  לפחות

 
 אספקת משאית המנוף לעירייה .1.6

 
ימים ממועד הזמנת  _____תוך העירייה, ב באתרית המנוף הספק מתחייב לספק את משא .1.6.1

, לאחר כל תהליכי האישור, הרישוי, והרישום על שם העירייה, עם מערכות מיגון העבודה
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אספקת המשאית מותקנות על פי דרישות חברת הביטוח של העירייה, ומוכנה להפעלה ל
 הכל על חשבונו., העירייהעבור ולביצוע השירותים הנלווים 

 למען הסר ספק, העירייה תבטח את משאית המנוף. .1.6.2

בהודעה של על מועד האספקה המדויק מטעם העירייה הספק מתחייב להודיע בכתב למנהל  .1.6.3
 .ימים מראש 7

במעמד אספקת משאית  מוסמך שיקבע על ידי העירייה,ההספק מתחייב למסור לנציג  .1.6.4
מנוף, את ספר הרכב של המנוף, את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים להפעלת משאית ה

שלדת המשאית ושל המנוף וכל מכלוליו, את המפרט הטכני המלא והוראות הטיפולים 
והתחזוקה של שלדת המשאית ושל המנוף ומכלוליו ואת תעודות האחריות של יתרן שלדת 

 המשאית ותעודת האחריות של יצרן המנוף ומכלוליו.

 

 בדיקת וקבלת משאית המנוף .1.7

יבדוק את המשאית במועד אספקתה  העירייה או מי מטעמהכים כי ידוע לספק והוא מס .1.7.1
 לעירייה. 

או מי  העירייההאספקה ולצורך הבדיקה כאמור, יירשם פרוטוקול שייחתם על ידי במעמד  .1.7.2
 , ועל ידי הספק, בו יירשמו פרטי המסירה. המטעמ

שאית יירשם בפרוטוקול קבלת מ -אם האספקה הינה לשביעות רצונה המלא של העירייה .1.7.3
 "(.הקבלההמנוף על ידי העירייה )להלן: "

 העירייה:  נה המלא שלאם האספקה אינה לשביעות רצו  .1.7.4

בשלדת המשאית ו/או במנוף  קיים פגם מהותיכי סבור או מי מטעמה  העירייה .א
ומכלוליו, ירשום בפרוטוקול דבר אי קבלת משאית המנוף, החזרתה לספק והנימוקים 

 להחזרתה על כל המשתמע מכך.

באמור בס"ק זה לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על אין 
 פי כל דין.

 רישום בפרוטוקול: פגם שאיננו מהותיסבור כי קיים העירייה או מי מטעמה אם  .ב

התיקונים, ההשלמות והפריטים החסרים הדרושים לצורך הפעלת משאית המנוף  -
 "(.תיקונים)להלן: "

 בת לספק לביצוע התיקונים.התקופה המוקצ -
 ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו קיימים. -
דבר השארת משאית המנוף בעירייה, גם לפני ביצוע התיקונים כאמור כנגד קבלת  -

את  העירייהשל  ההתחייבות בכתב מאת הספק שיבצע וישלים לשביעות רצונ
 התיקונים כמפורט בפרוטוקול עד המועד שיקבע.

 מועד החדש שיקבע לקבלת משאית המנוף, אחרי ביצוע התיקונים.ה -
 או 

 דבר אי קבלת משאית המנוף, לפני ביצוע התיקונים כאמור והחזרתה לספק. -
 המועד החדש שיקבע לקבלת משאית המנוף אחרי ביצוע התיקונים על ידי הספק. -
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הספק מתחייב  לעיל,כאמור בהמשך לרישום הפרוטוקול, במקרה של פגשם שאיננו מהותי  .1.7.5
בפרוטוקול, לצורך עמידת משאית המנוף בתנאי  מנהללבצע את כל הדרוש על פי קביעת ה

 המכרז, וזאת בפרק הזמן שנקבע על ידו.

 ףוקבלת משאית המנ .1.7.6

העירייה או מי במועד אספקת משאית המנוף, לאחר ביצוע כל התיקונים שנדרשו ע"י  .א
תאשר ירשם בפרוטוקול ובו  ל,לעי במקרה של פגם שאיננו מהותי כקבוע מטעמה

 את קבלת משאית המנוף על ידי העירייה. העירייה או מי מטעמה

על הצדדים כי הסמכות לקבוע את כל האמור בסעיף זה נתונה  םלמען הספק ספק מוסכ .ב
למפקח בלבד, וכי קביעתו כאמור תהיה סופית, לספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

 יה בשל כך.מכל מין וסוג שהוא כנגד העירי

 הדרכה ותחזוקה .1.7.7

במועד מסירת וקבלת משאית המנוף ע"י העירייה, הספק מתחייב להדריך בחצר  .א
העירייה את מפעילי משאית המנוף, בנוגע לטיפולים נדרשים והפעלתם הנכונה 
והמדויקת של המנוף וכל אחד ממכלוליו, ההדרכה, תכלול מתן הסברים מפורטים 

לול ממכלוליו, אופן הטיפול בתיקון התקלות, ומתן לזיהוי תקלות אפשריות בכל מכ
 מענה לכל בעיה שתתעורר בקשר להפעלתם וביצוע טיפולים נדרשים ע"י המפעילים.

טיפולים תקופתיים  -הספק מתחייב לבצע את שרותי תחזוקה לשלדה ולמנוף ומכלוליו .ב
 יזומים בתקופת האחריות במועדים בהתאם להוראות היצרן.

ים, אביזרים וחומרים קק לעירייה, בתום תקופת האחריות, חלהספק מתחייב לספ .ג
 3נדרשים לתחזוקת משאית המנוף, לביצוע עצמי של תיקונים נדרשים זאת, למשך 

שנים לפחות, ממועד קבלת משאית המנוף ע"י העירייה. במקרה זה, החליפם ירכשו ע"י 
 העירייה והיא מתחייבת לשלם עבורם.
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 )להגשה על ידי הזוכה( נוסח ערבות ביצוע –' בנספח 

 

 לכבוד
 חרישעיריית 

 
 ___________________הנדון:  ערבות מס'

 
"( אנו  ערבים בזאת המבקש" :להלן) על פי בקשת__________________  מספר מזהה ___________ 

וספת הפרשי הצמדה בתשקלים חדשים(  30,000)ובמילים: ₪  30,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  
וזאת להבטחת ביצוע ( "הפרשי הצמדה"למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד , כמפורט להלן )להלן: 

 וכל הקשור עמו.   102/2023יה במכרז יכל תנאי החוזה שנכרת ביניהם לאחר הזכ
 
 
 

הראשונה בכתב יום מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 .כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
 

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

 
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 
 ה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה להלן: לסטטיסטיק

 
)כללי( המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משמעו מדד המחירים לצרכן  – "המדד היסודי"
 ולמחקר כלכלי. 

 
(, "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: 

גין חודש __________, שפורסם ביום __________, היינו כי המדד החדש עלה לעומת המדד ב
, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש  "המדד היסודי"(__________ )להלן: 

 בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ו תישאר בתוקפה עד __________.ערבות ז
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________, לא תיענה. 
 

 לאחר יום __________, ערבות זו בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
  

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 הפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:דרישה על פי ערבות זו יש ל
 

            _________________________                 __________             ___________________ 
 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק

      _______________                     ___________________                    _________________ 
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 דרישות ביטוח –' גנספח 

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים  
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט  

ישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של בה. המידע המפורט בא
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישורמעמד מבקש  אופי עסקה המבוטח מבקש האישור

עיריית חריש 
)המזמינה  ו/או 

חברות בנות 
 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 נדל"ן☐
 שירותים * 
 אספקת מוצרים*

 ______אחר: ☐
 

 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים*
 מזמין מוצרים* 

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 

 מען
 

 

 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
        

אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש  309
 האישור        
 מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם        
 ראשוניות  328

 
 

ביטוח חבות 
 מוצר

 

  
 

 ביט
 
 

   
 

2,000,000  

 
 

 ₪ 
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328

 
יש לציין את קוד השירות מתוך )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, פירוט השירותים 

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 
 

 רכישת ואחזקת מנוף     046

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

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 ח:המבט
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 טופס הצעת מחיר –ד' נספח 

 הוראות למילוי הצעת המחיר

 המחיר כולל הובלה ופריקה של המשאית.  .1

המחיר אינו כולל מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף למחיר המוצע לפי השיעור החוקי בהתאם  .2
 להוראות הדין, ככל שיחול. 

 שלהלן:ם לנוסחא נקודות בהתא 70למחיר הכולל של המשאית יינתן ניקוד של עד  .3

 
 ההצעה הזולה

ההצעה הנבדקת
 *70 

 
ביחס להנחה ממחירון החלפים ומחיר לשעת עבודה, הצעת המחיר הטובה ביותר )שעת עבודה  .4

ויתר ההצעות  הנמוכה ביותר ושיעור ההנחה הגבוה ביותר( יהיו זכאים למירב הנקודות באותו רכיב
  עה לניקוד המשאית בהתאמות הנדרשות. יהיו זכאיות לניקוד יחסי בהתאם לנוסחא הקבו

 
לא  הצעת מחיר ליחידה כמות היחידה תיאור פריט

  כולל מע"מ 

טון  2x4 7משאית מנוף 
ק"ג  9,999ולא יותר מלפחות 

, עליה מותקן 2023שנת ייצור 
מ'  12סל עבודה עד לגובה 

 לפחות.

 משאית קומפלט

 " ק"מ0חדשה עם "

1  

 
 ושיעור הנחה ממחירון חלפים )חובה להציע(הצעת מחיר לשעות עבודה 

 ניקוד הצעת מחיר  מגבלות היחידה תיאור פריט מס"ד

הנחה למחירון  .1
 חלפים רשמי

שיעור הנחה 
 באחוזים

 נקודות 15עד  %_____ ללא

שירותי אחזקה  .2
 שוטפת ומונעת

 -לא יותר מ שעת עבודה
לשעה  ₪ 400

 לא כולל מע"מ

_ ₪ _____
 לא כולל מע"מ

 נקודות 15 עד

 הערות
 

 .הצעה כאמור תיפסל – 4חל איסור להגיש הצעה החורגת ממגבלות הצעת המחיר בעמודה  .1

 מציע שלא ימלא את הטבלה לעיל יחייבו אותו מחירי המגבלות שנקבעו )גם לצורך ניקוד הצעתו(.  .2

בלבד  לתקופת האחריות יםמתייחס מחיר לשעות עבודה ושיעור הנחה ממחירון חלפיםההצעת  .3
 מ, המוקדם מבין השניים."ק 250,000חודשים או  24 -כפי שנקבעה במכרז


