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 מסמכי המכרז:
 

 

 תנאי המכרז –חלק א' 

 3/2019 תנאי מכרז

 להצהרת המציע; 4א – 1אנספחים ההצעה הכספית ומציע, כולל הצהרת ה – ' לתנאי המכרזאנספח 

 ;תצהיר להוכחת ניסיון המציע – נספח ב' לתנאי המכרז

 ערבות המכרז;נוסח  - ' לתנאי המכרזגנספח 

 אישור עו"ד/רו"ח;נוסח  -' לתנאי המכרזדנספח 

אישור עורך דין כי המציע הינו בשליטת אישה, ותצהיר נושאת נוסח  –' לתנאי המכרז ה נספח

 .השליטה

 

 זוכהחוזה ההתקשרות עם ה–חלק ב' 

 3/19 חוזה מס'

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה במכרז; - נספח א'

 ;טכנימפרט  – 'בנספח 

 ;הוראות ביטוחיות – 'גנספח 

 נוסח ערבות. – 'דנספח 
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 נאי המכרזת
 כללי .1

רכב  האספקרכישה וקבלת הצעות למזמינה בזאת ( "החברה")להלן: החוף בע"מ  אחוזות 1.1

כמפורט המיועד לניקיון חניון תת קרקעי אשר רצפתו צבועה בצבע מסוג אפוקסי,  טיאוט

 . "(השירותים)להלן: " זה זמכרבמסמכי 

תהיה על פי תנאי נשוא המכרז, ספק לחברה את השירותים אשר י הספקההתקשרות עם  1.2

 ., על נספחיו("חוזהה"המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן: 

מכל  החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו 1.3

לרבות בגין היעדר תקציב לביצועו וזאת אף אם נשלחה הודעת זכיה ואף אם  ,סיבה שהיא

 . נחתם חוזה עם הזוכה במכרז

 מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. 1.1

 שיטת המכרז .2

 שלבים, כמפורט להלן: מספרבדיקת ההצעות שיוגשו למכרז תעשה ב

בשלב הראשון תיבדקנה כל ההצעות לעמידתן  .בתנאי סףבדיקת עמידת ההצעה  -שלב א'  2.1

ושלמות המסמכים הנדרשים. הצעות שאינן  להלן, 7 תנאי הסף המפורטים בסעיף בדרישות 

 .א תעבורנה לשלב הבאעונות על תנאי הסף ל

הצעות שתעבורנה בהצלחה את שלב . בדיקת איכות ההצעות והענקת ציון האיכות -שלב ב'  2.2

 :הקריטריונים המפורטים להלן על פיבדיקת תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה 

 הניקוד הקריטריון

 נקודות 25 ליטר 1,200-ל 800בעל מיכל פסולת בנפח שבין הינו במידה והרכב  .א

 נקודות 1X1. 25ניהוג במידה והרכב בעל  .ב

 

מערך ניידות המספקות שירותי תיקונים המציע מפעיל במידה ו .ג
 .ואחזקה באתר הלקוח

 נקודות 25

 נקודות 25 יום 60במידה וזמן אספקת הרכב המוצע לאתר המזמין אינו עולה על  .ד

 

 

ציון . ןבהתאם לעמידת הרכב המוצע וההצעה בכל קריטריו ניקוד נפרד יוענקלכל קריטריון 

 האיכות אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסכימת הציונים בגין כל אחד מהקריטריונים.

מהציון  %30ציון האיכות יהווה  .נקודות 100המקסימאלי אותו ניתן לקבל הינו  ציון האיכות

 .הצעהל שיוענקהמשוקלל 
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בתנאי למען הסר ספק, במידה ויתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של המציע אינה עומדת 

 הסף, תהיה החברה רשאית לפסול הצעה זו.

לאחר סיום מתן ניקוד האיכות . בדיקת ההצעה הכספית והענקת הציון הכספי –שלב ג'  2.3

  .להצעות, יפתחו מעטפות ההצעה הכספית

המצרפי  בשלב זה ינוקדו ההצעות לקביעת ציונן. משוקלל סופיקביעת ציון  –שלב ד'  2.1

 המשוקלל, וידורגו בהתאם לשקלול הבא:

 X 30% ציון האיכות =

 ציון האיכות שהוענק להצעה

100 

 X 70% הציון הכספי =
 ההצעה הכספית הזולה ביותר סכום

 ההצעה הנבדקת סכום

 המשוקלל יהווה את חיבור סכום ציון האיכות וסכום הציון הכספי. הסופיהציון 

 

 המכרזרכישת חוברת  .3

כולל  (שקלים חדשיםחמש מאות ) ₪ 500של סך  מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורתאת  3.1

המחאה שזמן  במזומן או באמצעותשישולמו , ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן ) מע"מ

דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו,  פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה.

 .בתנאי מכרז זהבנסיבות המפורטות  החברהלמעט במקרה של ביטול המכרז על ידי 

 י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  3.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.2

המכרז בהחזר דמי  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרזו/ מכל סיבה שהיא ,המכרז

 רכישת חוברת המכרז.

 המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהל מובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי ש 3.3

לא יהיו רשאים המכרז  לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 לעשות בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

 עיון במסמכי המכרז .1

כמו  בתיאום מראש. ,החברהמסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, www.ahuzot.co.ilכן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: 

 אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

 

 

 

 

http://www.ahuzot.co.il/
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 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות  .5

יבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו לאחר שעיין בכל המסמכים וק 5.1

במכרז מתבקש המשתתף ורכש את מסמכי המכרז, במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על מיחתו ם, כשהלהלן  8.5  ףאת הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיגיש לה

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודבמכרז, ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,  5.2

 בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, כלשהוספק 

 'היום לעד  וזאת ,3/2019 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד תתקבלנה בכתב

דואר אלקטרוני שכתובתו באמצעות  את השאלות יש להפנות .16:00בשעה  18.4.2019-ה

michrazim@ahuzot.co.il  7610333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  תשובות תינתנה 5.3

ו ואשר יפורט מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספקהמכרז. 

הסתמך . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי חברה, יחייבו את הבמסגרת תשובות החברה

אחוזות החוף ו/או מי  בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

מטעמה אינה אחראית למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות 

 שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה. (ע"י עובדי אחוזות החוף

רשאית, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה 5.1

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו הבהרהבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

 . לחברה מסרו על ידםיש הפרטיםלפי  או בדואר אלקטרוני 

 מפגש מציעים חובה .6

חניון "התרבות", רחוב מקום המפגש:  10:00בשעה  1.1.2019-ה ,'מפגש מציעים, ייערך ביום ה

  .-1יפו, ליד משרדי החניון בקומה -, תל אביב1הוברמן 

  ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. חובהההשתתפות במפגש המציעים הינה 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .7

  -תנאים נדרשים ביחס לרכב הטיאוט המוצע )במצטבר(  (א)

 בעל מקרצפת; .1

 ליטר; 150העולה על  בנפחבעל מיכל מים נקיים  .2

 ליטר; 2,000-ליטר ל 500בעל מיכל איסוף פסולת בנפח שבין  .3

 מפרקי;בעל היגוי  .1

 בעל קבינת נהג סגורה וממוזגת; .5

 מטרים. 2.1גובה הרכב, על כל חלקיו ומכלוליו, אינו עולה על  .6

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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 -ם נדרשים ביחס למציע )במצטבר(תנאי (ב)

המציע הינו יצרן רכב הטיאוט בעצמו, או ספק מורשה או יבואן מורשה מטעם יצרן רכב  .1

 הטיאוט המוצע על ידי המציע במכרז.

ל רכב הטיאוט קף מאת משרד התחבורה, לייצור או לייבוא שהמציע מחזיק באישור ת .2

 המוצע על ידו במכרז;

רכבי  5לפחות  סיפק ללקוחות בישראלהמציע  31.12.2018ועד ליום  1.1.2016החל מיום  .3

 ;טיאוט

פעיל מוסך מורשה על המציע, בעצמו או באמצעות צד שלישי עימו התקשר לצורך כך, מ .1

בין ידי משרד התחבורה, המתמחה באחזקת טרקטורים או מכונות ניידות, אשר 

 .רכבי טיאוט 5-כל הפחות לסיפק שירותי אחזקה ל 31.12.2018-ל 1.1.2016התאריכים 

אלף שקלים  חמישה עשר₪ ) 15,000 לשסך ברבות המכרז המציע צירף להצעתו את ע .5

 .על פי הוראות המכרז( חדשים

 המציע השתתף במפגש המציעים. .6

 –התשל"ו  ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .7

1976. 

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין. .8

 המציע רכש את חוברת המכרז. .9

, רך הוכחת עמידתו בתנאי הסףעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצו (ג)

 ובכלל זה:

 במידה והמציע אינו יצרן רכב הטיאוט בעצמו,  –( 1)ב()7 להוכחת העמידה בתנאי סעיף

המציע הינו ספק או יבואן מורשה מטעמו , על כך שאישור כתוב מאת יצרן הרכב

 בישראל.

  העתק אישור תקף מאת משרד התחבורה. – (2)ב()7להוכחת העמידה בתנאי סעיף 

 נוסח מילוי הפרטים הנדרשים בתצהיר ב –( 1)-ו (3)ב()7 פיםלהוכחת העמידה בתנאי סעי

כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה  המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, וצירופו להצע

 מטעם המציע.

 הגשת הצעה למכרז  .8

ין הסכמה מצדו של המציע לכל יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ 8.1

 מסמכי המכרז. כל המופיעים בההוראות, התנאים והתניות 
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 אופן הגשת הצעה 8.2

כל המסמכים שיש , לרבות מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  8.2.1

 להלן.  8.5 לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. 8.2.2

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק 8.2.3

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר 

 מטעמו ו/או הקשור אליו. 

סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף , לרבות כל הממסמכי המכרז כל 8.2.1

הכל כנדרש , המציעמורשי החתימה של על ידי  להלן, חייבים להיות חתומים 8.5 8.5 

בהם יועד מקום לחתימה ייחתמו בשם מלא ובהתאם  עמודיםעל פי תנאי המכרז. 

מו בראשי בהם לא יועד מקום לחתימה ייחת עמודים. של המציעלנוהלי החתימה 

 ., בכל עמוד ועמודתיבות בלבד

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,  8.2.5

מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או 

כמו כן, מובהר בזאת כי אין לפרק את חוברת המכרז ו/או  התניה ו/או תוספת.

 לכרכה מחדש.

חתם ילה ךצרי ואינ (,לחוזה ג'נספח )ביטוח הלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור  8.2.6

בראשי תיבות בלבד. נוסחים באופן מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא 

רים יוגשו לחברה על ידי של המסמכים האמוומקוריים חתומים באופן מלא  ,מלאים

 .כהגדרתן להלן ותי, במסגרת קיום ההתחייבויות המקדמהמציע הזוכה

רישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה דופנית למשומת לב המציעים ת

ת אהמציעים לוודא מראש עם מבטחיהם  לע. לחוזה 'גנספח בהמפורטות במכרז 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש נדרשים. היכולתם לרכוש את הביטוחים 

. לעיל 5.2 בסעיף , כאמור להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

 .לדרישות הביטוחלאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות 
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החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  8.3

הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח 

מסמכי המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או 

ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך ההשמטה ו/או 

בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות  .על ידי החברה

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם  ו מי מטעמה()א ( הוועדה1הבאות: )

או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר 

כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא ההליך. 

רשאית לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך  )או מי מטעמה( ( הוועדה2)

אשר לא הוצגו  /שירותיםלרבות מסמכים ביחס לעבודות הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף

ובלבד שהתקיימו  ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות בהצעה המקורית

הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין תנאי האחרון לתנאי הסף עד למועד 

הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא 

הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי 

 דין. 

י לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על תהא רשאית לזמן אליה מציעים כד החברהבכל עת,  8.1

 .או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון הצעתם

  מסמכים שיש לצרף להצעה 8.5

על כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים המפורטים 

 להלן:

י המכרז, על נספחיו, לרבות לתנא כנספח א'טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף  8.5.1

 .4א'-ו 3'א, 2'א ,1'א יםכנספחבנוסח המצורף  - יםתצהיר

 . )ג( לעיל 7ף על עמידת המציע בתנאי הסף, כנדרש בסעי המלמדותאסמכתאות  8.5.2

 .למסמכי המכרז 'גכנספח בהתאם לנוסח המצורף  ערבות המכרז 8.5.3

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: - תאגידהיה המציע  8.5.1

, חתום ומאושר על ידי עורך דין או לתנאי המכרז 'דכנספח האישור המצורף  8.5.1.1

: אישור בדבר שם התאגיד, שמות ומספרי זהות של בעלי הכוללרואה חשבון, 

המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד )ברמת היחיד(, ושמות 

/ים ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך שהחתום

על מסמכי המכרז בשם התאגיד חתם/ו בפניו, וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי 

מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את התאגיד לכל 

 דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. 

 .המציע של התאגיד תאגדותתעודת הההעתק  8.5.1.2

[, בנוסח למציעהינו בשליטת אישה ]ככל ורלוונטי  המציעאישור עורך דין על כי  8.5.5

 מכרז.מסמכי הל ה'כנספח המצורף 
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 –אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  8.5.6

1976. 

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה 8.5.7

 .המכרז חוברת 8.5.8

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה 8.5.9

כל מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו למציע על ידי החברה סיכום מפגש המציעים ו 8.5.10

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע. 5.3 כאמור בסעיף 

 ה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע.תצלום הקבלה המעיד 8.5.11

 הגשת הצעותמועד ומקום  .9

את  את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. 9.1

 -ה 'ד יוםמולא יאוחר  יש להגיש  עד עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,המעטפה הסגורה

ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על  ("הקובע המועד" להלן:) 12:00בשעה   1.5.2019

בקומה תל אביב,  6החברה, ברח' גרשון שץ )גגה( משרדי תיבת המכרזים שבכח, ב-ידי בא

  .רביעית

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה 9.2

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל,  9.3

 ישקלנה. לא ת

, הקובערשאית לדחות את המועד  תהא החברהבכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות,  9.1

המועד הנדחה , ייחשב הקובעכאמור את המועד  החברהוזאת בהודעה מוקדמת על כך. דחתה 

החברה  מקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהא .הקובעלכל דבר ועניין כמועד 

 .להלן 11.4 על פי סעיף כנדרש עד תוקף הערבות הבנקאית למכרז רשאית לשנות את מו

על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל  הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל 9.5

 סיבה.

 בנוכחות כל המעוניין., במועד הקובע פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, 9.6

 תוקפה של הצעה .10

כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה, 

חודשים  1-תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב .חודשים קלאנדריים מהמועד הקובע 1עד לתום 

  .דרישת החברה ל פיקלאנדריים נוספים ע
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 המכרזערבות  .11

אוטונומית ובלתי  ערבות בנקאית,עתו כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצ 11.1

הערבות תהיה על שמו של המציע בלבד. . המכרז למסמכי' גכנספח המצורף בנוסח  ,מותנית

 יש לצרף ערבות בנקאית המקורית.

  שקלים חדשים(.אלף  חמישה עשר₪ ) 15,000 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  11.2

להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול  11.3

 יוצא, לפסילת ההצעה.

 1.9.2019יום לועד  מלא יאוחר מהמועד הקובעערבות המכרז תעמוד בתוקף החל  11.1

להאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב 11.5

)חמישה( ימים לפני פקיעת  5 -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מי, מעת לעת, כפי ששהוגשה על ידו

בכל  ושאייהמציעים . כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה תוקפה של ערבות המכרז

 . כאמור ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

 פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי 11.6

, ומבלי על הכרזת הכשיר השני ו/או הזוכה, לפי העניין ההודעתהצעת המציע ו/או את את 

המציע, כולה לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז של 

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור , לטובתה

, החברהע, בזכות מזכויותיה של . אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוהחברהוהמוחלט של 

  לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

 

 החזרת ערבות המכרז 11.7

 )שבעה( ימי 7בתוך  ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  11.7.1

מציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה נחתם חוזה עם הבו עסקים לאחר המועד 

 . במכרז

כל ההתחייבויות  ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  11.7.2

של הערבות בידי החברה של הזוכה, כהגדרתן להלן, לרבות הפקדה  המקדמיות

  הנדרשת על פי החוזה. הבנקאית
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 חילוט ערבות המכרז 11.8

כל דין, מסמכי המכרז ו/או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  11.8.1

החברה תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת 

תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה 

או חלקה ו/או לא מילא את התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או 

אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל  -י ו/או ככשיר שנ במידה והוכרז כזוכה

 התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, לרבות

חילטה החברה את ערבות המכרז כאמור . , כהגדרתן להלןההתחייבות המקדמיות

יחשב לקניינה הגמור והמוחלט ו פיצויים מוסכמים מראש לעיל, סכום הערבות יהווה

, החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של ברההחשל 

 לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

מסר לבנק שהוציא את יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת 11.8.2

ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או 

 יה כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.רא

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .12

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח  12.1

 לעצמה את מירב היתרונות.

כמו כן,  או כל הצעה שהיא. זולה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ה 12.2

המפורטות במסמכי המכרז ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל את המכרז או בנסיבות 

 לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם את היקפו.

בבחינת ההצעות, החברה מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  12.3

 את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם: לשקול תהא רשאית

 . קודמים של המציעאיכות וניסיון  12.3.1

 אמינותו של המציע. 12.3.2

של העירייה ו/או  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  12.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם של רשות מוניציפלית אחרת 

דרת מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו )כהג

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל 1968 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

, לרבות ניסיון העבר בביצוע מטעמו, וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

עבודות על פי הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות 

ציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר רצונם ו/או אי התגלעותן של מחלוקות בין המ

 .לעבודות כאמור, לרבות בקשר למסירתן של העבודות

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. 12.3.1
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ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע 12.3.5

הצהרות המציע במכרז ו/או עתה של החברה בלבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידי

 . בכל דרך אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה 12.3.6

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה 12.3.7

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  12.3.8

שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת קיומם של תיקון ו/או  12.3.9

 בנוסח מסמכי המכרז.

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .13

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  13.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם/רשאית למנות  אתה

בהר בזאת כי במידה ותהיינה מספר הצעות זהות, אזי תבחר החברה את הזוכה, על פי מו 13.2

 על השיקולים המפורטים בסעיף , בין היתרכאשר היא רשאית להסתמך שיקול דעתה הבלעדי

 , לפי נימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים או לפי הגרלה.לעיל 12 

אשר יעניקו את שיעורי  הצעות מספר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות 13.3

 וכהגדרת עסק בשליטת אישה ואחת מן ההצעות היא שלההנחה הגבוהים ביותר, זהים, 

 הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה 22עיף בס

   למכרז.' ה כנספחבנוסח המצורף  ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר האמורה

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת  13.1

ככל ותסתיים התקשרות החברה עם הזוכה במכרז, בכל מועד  נוספת, אשר תוכרז ככשיר שני.

שהוא ומכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לפנות לכשיר השני, ולהתקשר עימו בחוזה 

 נשוא המכרז, חלף הזוכה במכרז.

עם החברה להתקשר למען הסר ספק מובהר כי אין בבחירת הכשיר השני כדי לחייב את  13.5

תסתיים ההתקשרות עם הזוכה במכרז כאמור, ובמקרה זה החברה מצב בו הכשיר השני ב

 תהיה רשאית לפרסם מכרז חדש או לנקוט בכל פעולה אחרת המותרת על פי דין.

 ה; התחייבויות הזוכה יתוצאות הזכי .11

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  11.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה ה תצרף החברה ילהודעת הזכי 11.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא5תוך חמישה ) 11.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

 .הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיהשל  עותקים חתומיםשלושת  11.3.1
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 ערבות כנדרש בחוזה. 11.3.2

 חוזה. ב כנדרשאישור על קיום ביטוחים,  11.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה  11.1

 חוזה. החוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידה של העל 

 , יהווהעל ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  11.5

הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל 

אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות יה ואת זכייתו של הזוכה. יאת הודעת הזכ

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהמזכויותיה של 

את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה החברה תהא רשאית לבטל  11.6

מצוי בידיה קודם לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית 

 הזוכה. 

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך  11.7

 ל זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטו

על כל בזאת, והוא מוותר על פי הוראות מסמכי המכרז, ספק את השירותים הזוכה יהא חייב ל 11.8

, שירותים, לרבות טענות לעניין היקף הו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

 .על פי מסמכי המכרז, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה ןהרווח הצפוי לו מביצוע

  ביטול המכרז .15

מסמכי המכרז ו/או על רשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  15.1

 לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים:אך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתפי 

 ה הצעה אחת בלבד. לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגש 15.1.1

שהוכרזה כהצעה בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז,  - "הצעה אחת"

 לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו נפסלו. כשרה העומדת בתנאי המכרז, 

 החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. 15.1.2

השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת חל שינוי נסיבות מהותי ו/או  15.1.3

 החברה, את ביטול הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו  15.1.1

 באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

בסעיפים   מהטעמים הקבועיםבוטל המכרז כאמור על ידי החברה, מובהר, כי במקרה שבו  15.2

בלבד, יהיו זכאים המציעים שהצעתם נמצאה כהצעה כשרה על פי קביעת  15.1.3 -ו 15.1.1 

ועדת המכרזים של החברה, להחזר דמי רכישת מסמכי המכרז בלבד, ומעבר לכך לא יהיו זכאים 

לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום לתשלום כלשהו, לרבות 

 כאמור.
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 עיון במסמכים .16

יעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד החברה מוד 16.1

מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים ה על תוצאות המכרז)שלושים( יום ממועד ההודע 30על 

 בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את  16.2

ו אם וכאשר . החברה תשקול את עמדתבמפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  16.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף  16.3

 יםכלליתנאים  .17

 תיפסל. -הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  17.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים  17.2

 ם לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.בלבד. המציעי

 .נושאי המכרזהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל  17.3

 החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים 17.1

על מנת והכל  , ובכל עת פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה

 לבחון את המציעים והצעתם.

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי 17.5

 המלצותו מידע חסר ו/א להשלים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מהמציעים

, בין וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונוו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת היתר, לצורך 

ו/או עם מי  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים 17.6

 ככל שיידרש.מטעמה 

ת שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז, הודעו 17.7

שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או ובהתאם לפרטים תשלחנה לכתובות 

 .  םהמציעי

 

 

 , מנכ"לשרלי בן סימון

 אחוזות החוף בע"מ   
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מכרז מס' 
3/19 

 יותוהצהרהצעת המציע ו –נספח א' 
 
 

 3/19מכרז מס'  הנדון:

 חלק א' 
, מתחייבים לספק לאחוזות החוף תנאיוו אנו הח"מ, לאחר שעיינו ובחנו בקפידה את מסמכי המכרז

 את רכב הטיאוט המפורט להלן, במחיר הנקוב להלן:

 

 .אינו כולל מע"מאינו כולל הוצאות אגרה ורישוי והמחיר * 

 * רכב הטיאוט יהיה חדש משנת האספקה בלבד.

 :רכב המוצעלביחס  השלם את הפרטים בסעיפים הנדרשיםוסמן את האפשרות המתאימה נא 

נפח מיכל איסוף   כן / לא .רכב בעל מקרצפת

 הפסולת שברכב

 

 ליטר________ 

בעל מיכל מים נקיים רכב 

 יטר.ל 150בקיבולת העולה על 

גובה הרכב, על כל   כן / לא

 חלקיו ומכלוליו

 

 _______ מטרים

זמן אספקה לאתר   כן / לא רכב בעל היגוי מפרקי

המזמין, החל ממועד 

 ביצוע הזמנת הרכב

 

 __ ימים______

רכב בעל קבינת נהג סגורה 

 וממוזגת

    כן / לא

    כן / לא 1X1רכב בעל ניהוג 

המציע מפעיל מערך ניידות 

המספקות שירותי תיקונים 

 ואחזקה באתר הלקוח

    כן / לא

 

 

 בש"ח מבוקש מחיר  רכב הטיאוטתיאור 

 ()ללא מע"מ

 

 __________________: שם יצרן הרכב

 

 _____________________: הדגם שם

 

 

__________ ₪ __________ 
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 חלק ב' 

 כללי .1

כל מסכים בזאת ל, אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז , וכולל אתותנאי המכרז, על נספחי

 

 הצהרות והתחייבויות המציע .2

הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי  2.1

כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת ; זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז

או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם 

 מראש באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או דרישה, כאמור.

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי  2.2

החברה ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק 

נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי  ממסמכי המכרז, אלא אם כן

 המכרז. 

משתתפים במכרז; כי ההנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מ 2.3

הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, 

המפורטים במסמכי במלואה ובמועדה, אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים 

 המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת,  2.1

 המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים,  2.5

 להגשת הצעתי כאמור. גלוי/ים או סמוי/ים,

בין היתר, בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, ידוע לי, כי  2.6

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא תנאי המכרז, וכן באת השיקולים המפורטים 

 .הצעה זול פיםהמצור יםלידיעתה בתצהיר

 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהשלא לקבל את ההצעה הידוע לי, כי החברה תהא רשאית  2.7

בתנאי ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים  2.8

 , וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין. המכרז

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  2.9

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז. לביצוע
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ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה,  2.10

יחולו עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי 

 כאמור. 

הצעתי לאחרים בכלל,  הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי 2.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות  2.12

זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז,  2 המפורטות בסעיף 

ו/או בפסילת  אשר תזכה את החברה, בין היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

 .הצעתי

זה לעיל,  2 המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי 2.13

 תשקול החברה את הצעתי. 

  תצהיר 3

 יםכנספח, בנוסח המצורף ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 4א/-ו 3א/ ;2; א/1/א

, אינם עומדים בהצהרות כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, במקרה בו 

, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי יםהמפורטות בתצהיר

 ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.

  הצעת המציע 1

הנני מציע במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, קפידה בלאחר שעיינתי  1.1

 .בחלק א' לתצהירי זההמפורטת את הצעתי 

הנני מצהיר, כי הצעתי נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף,  1.2

 .והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז

והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהווה התמורה שהוצעה על ידי, ככל ידוע לי כי  1.3

מוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי הסופית והמלאה, התמורה  את

ת ים, למען הסר ספק, אכולל םוההמכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

כל מין , מ)לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות

בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותביצוע העבודות וסוג שהם, הכרוכות ב

 מסמכי המכרז, לרבות החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  1.1

  פרטי מגיש ההצעה 5

 ________________________  שם המציע: 5.1

 ________________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: 5.2
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 ________________________ כתובת: 5.3

הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה  5.1

 הינו:

 שם )פרטי + משפחה( ________________________

 ________________________  טלפון: 

 ________________________  פקסימיליה:

 ________________________ דואר אלקטרוני:

 

, מיד לאחר קרות שינוי מהנ"להנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט 

 כאמור. 

 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 
 

 אישור
 
 

 יחיד:

___________, _______, מאשר/ת בזה אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב 
כי ביום ____ בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. 

 מס' _______________ וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

____________ 
 עו"ד        

 
 

 תאגיד:

. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר
כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם 

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ "התאגיד"(  -)להלן __________ 
_____, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. _________

 התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

____________ 
 עו"ד        
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 3/2019מכרז 

 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

  - סעיפים הבאיםב ק את המיותרומחיש ל

ועורך תצהירי זה  ,________________עצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע הנני המציע ב .1

 - בהתאמה, )להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  3/2019 כחלק מהצעה להשתתף במכרז מס'

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף"

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 10 -הנני מאשר, כי ב .2
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב
*

 , הכל כמפורט להלן: 

_____________________________________________.____________________ 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  10 -ר, כי בהנני מאש .3
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_____________.____________________________________________________ 

 הנני מאשר .1
*

: 

 עבירה מסוג פשע ו/או עווןכי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין  .א

 )או לחלופין(

תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .ב
*

 , הכל כמפורט להלן:

____________._____________________________________________________ 

 הנני מאשר .5
*

: 
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ון, ו/או כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קל .א
בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי 

  .1981 –חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות  .ב
תיישנות לפי חוק המרשם הפלילי רכוש ו/או בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת הה

1981 –ותקנת השבים, התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

___________.______________________________________________________ 

 הנני מאשר .6
*

: 

ו/או  1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות העל פי על תקנות ו/או על צוים שניתנו

 . 1981 –לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על  1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
תקנות ו/או על צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם 

1981 –י ותקנת השבים, התשמ"א הפליל
*

 , הכל כמפורט להלן:

____________._____________________________________________________ 

 הנני מאשר .7
* 

: 

 6 -ו 5כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .א
 לתצהירי זה לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו,

 )או לחלופין(

לתצהירי  6 -ו 5תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב

זה לעיל, ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו
*

, הכל כמפורט 
 להלן:

 ______________.___________________________________________________ 

 

______ 

 חתימה

 עורך דין אישור

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  
_____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא  מר/גב'

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה 
 אמת.

         
 ______________ 
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 3/2019מכרז 

 להצהרת המציע 2נספח א'

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםהתחייבות 

הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים 
 שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 
 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1950

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1951

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953

 חוק החניכות תשי"ג 1953

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1951
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1995

2001 
1998 
2011 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
 הטרדה מינית תשנ"חחוק למניעת 

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

 
 אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 
 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע

   

 תאריך שם מלא של עו"ד חתימה וחותמת
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 3/2019מכרז 

 להצהרת המציע 3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

 :1976-תשל"וה
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר 

בזאת בכתב, את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כדלקמן:

"( החברההנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  3/2019במסגרת מכרז מס' 

 הנני מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________. .2

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  הובעל זיקה אלי חברהלא הורשעו ה "(,החוק)"

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -עבירות 

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .1

עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנסה החברה או מי מבעלי השליטה בה, על ידי מנהל  .5

ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך 

 השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

א תיראה אף כהצהרה מטעם החברה הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך הי .6

 אשר הסמיכה אותה למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

________________________ 

 

 אישור
ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

/ ___________ שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס', __________________________, הופיע לפני מר 
תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל על  םחתהמוכר לי אישית, ו

 העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.
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 3/2019מכרז 

 להצהרת המציע 1נספח א'

 וחברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ  ילעובד קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

 את הוראות הסעיפים הבאים: המציעיםמביאה בזאת לידיעת  חברת אחוזות החוף בע"מ

 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122 ףסעי .1

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  חבר ")א( .א
חיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי וברו אוהעולה על עשרה אחוזים בהונו 

וג, הורה, זבן  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"  לאבו, 
 בן או בת, אח או אחות."

ללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור כה של 12זהה קיימת גם בכלל  הוראה
 (.3111ות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' רשויב

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  171ף עיס .ב
או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם 

 ם עבודה המבוצעת למענה.ושבהעירייה ו

, לפי תפחתישאם יש או אין לך קרבה מ להלןלהודיע בהצהרה בקש לכך הנך מת םהתאב 
אחד מעובדי חברת אחוזות החוף בע"מ, או עם חבר דירקטוריון ההגדרות דלעיל, עם 

 .אחוזות החוף בע"מ

 .המכרזזו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי  הצהרה   

 

 הצהרה       

 
במכרז פומבי מס'  המציע___________________, בשם ח"מ ___________________,הני א

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ,בע"מ אחוזות החוףאשר פורסם על ידי  3/2019
 
 י את האמור לעיל והנני מצהיר:תקרא .1

אין לי: בן זוג,  עובדי אחוזות החוף בע"מ ובין חברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ, בין א()
 ."(קרוב)להלן: " בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף, ורהה

מאלה ד אחלאין  , ושאני פועל בשמו,3/2019אשר הגיש את ההצעה למכרז פומבי  דיגאתב ב()
ואין אחד , חיםואו ברון הוב אחוזים 10חלק העולה על  ,המוגדרים  במונח "קרוב"

 ו עובד אחראי. א בו כמנהל ניםמכההקרובים מ

, או יסתבר כי קיים לי קרוב כאמוררשאית לפסול את הצעתי אם  היהת אחוזות החוףלי כי ע ידו .2
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. לאחוזות החוףאני מתחייב להודיע  .3

 .נו אמתהיו ז נים ומלאים, והאמור בהצהרהכוהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נמצ יאנ .1

 
 

 ה באתי על החתום: ילראו
 
 
 _____________  ___ציע: __מם הש
 
 

 ______________  מה וחותמת:יחת
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 3/2019מכרז מס' 

  תצהיר להוכחת ניסיון המציע  –נספח ב' 

שפורסם על ידי אחוזות  3/2019"(, שהינו המציע במכרז המציעבשם ____________________ )"
 החוף, הריני מצהיר כדלקמן:

 

רכבי טיאוט,  5, המציע סיפק ללקוחות בישראל לפחות 31.12.2018ועד ליום  1.1.2016החל מיום  .1
 כמפורט להלן:

 

 

פעיל מוסך מורשה על ידי מעימו התקשר לצורך כך,  המציע, בעצמו או באמצעות צד שלישי .2
 1.1.2016בין התאריכים משרד התחבורה המתמחה באחזקת טרקטורים או מכונות ניידות, אשר 

 , כדלקמן:רכבי טיאוט 5-סיפק שירותי אחזקה לכל הפחות ל 31.12.2018 -ל

 
  שם המוסך

  שם מפעיל המוסך

  כתובת המוסך

  שנת הקמת המוסך

הערכת מספר רכבי טיאוט להם סיפק 
המוסך שירותי תחזוקה, בין התאריכים 

 )בממוצע שנתי( 31.12.2018-ל 1.1.2016

 

 

______ 

 חתימה

 אישור עורך דין

 מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב', אני הח"מ
_____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

         
 ______________ 

 מועד  שם הלקוח מס"ד
 הרכבאספקת 

 סוג הרכב 
 שסופק

פרטי איש קשר בלקוח )שם 
 וטלפון ישיר(

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

1 
 

    

5 
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 3/2019מכרז 

 נספח ג' לתנאי המכרז 
 מכרזנוסח ערבות 

 

 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 יפו-תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

אנו ערבים )להלן: "המבקש"(  לבקשת ______________________________________ .1

חמישה עשר אלף שקלים )₪  15,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבאופן בלתי חוזר כלפיכם 

  לרכישה 3/2019עם מכרז מס' בקשר המבקש שתדרשו מאת (, הערבות""סכום )להלן:  (חדשים

 .רכב טיאוטשל  ואספקה

 

ימי  5תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .2

זו או לדרוש תחילה את מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכםעסקים מיום 

 האמור מאת המבקש.סילוק סכום הערבות 

 

 ועד בכלל. 1.9.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .1

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 3/2019 מכרז

 ' לתנאי המכרז דנספח 
 אישור עו"ד/רו"ח

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 3/2019מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות/שותפים במצ הנדון:

 

אני הח"מ, ____________________ עו"ד / רו"ח, שכתובתי 

 הינה:_______________________, מתכבד לאשר בזאת:

 

 שם התאגיד המציע: ______________________

 

 אדם ולא תאגיד(: במציע הינם )ברמת היחיד,בעלי המניות או השותפים 

 __%._מס' ת.ז.: ___________; שיעור אחזקות:  שם: ______________; )א(

 מס' ת.ז.: ___________; שיעור אחזקות: ___%. שם: ______________; )ב(

 מס' ת.ז.: ___________; שיעור אחזקות: ___%. שם: ______________; )ג(

 ___________; שיעור אחזקות: ___%.מס' ת.ז.:  שם: ______________; )ד(

 

 

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )א(

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )ב(

 

חייב בחתימתו/ם ועל פי כל דין להמציע מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא/

 . לכל דבר וענייןהמציע את התאגיד 

 

 

 

 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 3/2019מכרז 

 ' לתנאי המכרז הנספח 
 

 עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה עלאישור עורך דין 

 

___________________, אשר הגיש הצעה למכרז אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי 

תקנות ( ל1)ה 22ף בסעי בשליטת אישה כהגדרתועסק הינו שפורסם על ידי אחוזות החוף,  3/2019

 . 1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 

 ________________. מספר זהות'______________ הינה גב במציעהמחזיקה בשליטה 

 

  

__________________     _________________    ______________      ______________ 

 כתובת                       טלפון               חתימה וחותמת                      שם מלא             

 

 

 

 

 

 

 אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,

, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  נמצא בשליטתי בהתאם התאגידכי  מצהירה בזאת

 .1987-תשמ"ח

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא        
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 אחוזות החוף בע"מ

 

 3/19חוזה 

  –חלק ב' 

ה אספקרכישה ולחוזה 
 רכב טיאוט של
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 רכב טיאוט ה שלאספקרכישה ול 3/19 חוזה

 ______שנת  ______לחודש  ______שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 בין:

 510266208אחוזות החוף בע"מ, ח.פ. 

 יפו-, תל אביב6גרשון ש"ץ 

, מצד "(מזמיןה)להלן "    03-7610333; פקס: 03-7610300טלפון: 

  אחד

 

 לבין :

___________________ ________________ 

 

 כתובת: _____________________________

 

  , מצד שני("הספק")להלן   טלפון: ____________ פקס: _____________

 

העוסקת, בין (, "העירייה"יפו )להלן: -בבעלות עיריית תל אביבהנה חברה  והמזמין הואיל:

לי של עירית תל אציפיהשאר, בביצוע עבודות תשתית, פיתוח ובנייה בתחומה המונ

 ;יפו –אביב 

)להלן:  רכב טיאוט ה שלאספקרכישה ול 3/2019מכרז פומבי מס'  פירסם והמזמין והואיל:

 נבחרה כהצעה הזוכה במכרז; הספק"( והצעת המכרז"

הגיש את הצעתו למכרז, והצעת הספק נבחרה על ידי ועדת המכרזים של  והספק והואיל:

 ;המזמין כהצעה הזוכה במכרז

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל  והואיל:

 ולהלן בחוזה זה;
 

 י לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:א

 כללי .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו. 1.1

 והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.ות בלבד כותרות הסעיפים משמשות לנוח 1.2

כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב וישא עליו את  ,הצדדים מסכימים בזאת 1.3

 שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא. ,חתימות הצדדים

נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה,  1.1

מם, או בקשר עם החוזה ו/או ביצועו, תכריע הפרשנות שיתן או בין תנאי החוזה לבין עצ

 לסתירה ו/או לבעיית הפרשנות הנ"ל. המזמין



 

30 

 הגדרות 1.5

 מנכ"ל אחוזות החוף, או מי שיסמיך מטעמו; –" המנהל" 1.5.1

 הפעילות הנדרשת בהתאם לתנאי חוזה זה ונספחיו. - "השירותים"או " העבודה" 1.5.2

הספק במכרז, לרבות השירותים הנלווים רכב הטיאוט שהוצע על ידי  –" הטובין" 1.5.3
 הנדרשים על פי חוזה זה, על נספחיו;

מסמך המפרט את הדרישות הטכניות של העבודה ו/או  - "הטכני המפרט" 1.5.1
 ., והמצ"ב לחוזה זה כנספח ב'השירותים ו/או הטובין הנדרשים

 נספחים 1.6

 הספק במכרז;מסמכי המכרז והצעת  - 'נספח א 1.6.1

 ;מפרט טכני –נספח ב'  1.6.2

 ;הוראות ביטוחיות –נספח ג'  1.6.3

 מהות ההתקשרות .2

המזמין מזמין בזה מהספק את השירותים נשוא חוזה זה, והספק נוטל על עצמו לספק את  2.1

השירותים, באופן יעיל ומקצועי ולשביעות רצונו של המזמין, וזאת בתמורה לתשלומים 

 אשר המזמין מתחייב לשלם לספק, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה זה.

הספק יבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לסטנדרטיים ולכללים  2.2

 המקצועיים הטובים ביותר, ובהתאם להוראות כל דין.

רכב טיאוט, לשימושו של המזמין. הספק  ,הספק יספק למזמיןהמזמין ירכוש מהספק, ו 2.3

במהלך יספק למזמין שירותי טיפולים ואחזקה לרכב הטיאוט, במהלך תקופת האחריות ו

, והכל בהתאם להוראות "(השירותים)לעיל ולהלן: " תקופת האחזקה, כקבוע בחוזה זה

 חוזה זה, על נספחיו.

אחריות  המזמיןלא יטילו על , ו/או כל מי מטעמו המזמיןשל  ולמען הסר כל ספק, פעולותי 2.1

 .על פי חוזה זה הספקכלשהי לגבי טיב השירותים ולא יגרעו מאי אלו התחייבויותיו של 

 והתחייבויות הספקהצהרות  .3

 הספק מצהיר מתחייב בזאת כדלקמן:

כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו,  3.1

ולבצע את התחייבויותיו על פיו, כי אין כל התחייבות שלו  בחוזה המזמיןלהתקשר עם 

או בביצוע  החוזהוכי אין בחתימתו על  החוזההמנוגדת להתחייבויות שנתן על פי 

התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו וכל דין, 

גש כנגדו בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תו המזמיןוידוע לו שיחויב לפצות ולשפות את 

 .בקשר עם הפרת הצהרתו זו



 

31 

ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול  שיונות ו/אויכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר 3.2

 פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, והוא ימשיך להחזיק באישורים,

שיונות וההיתרים האמורים כשהם תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, וימסור יהר

 .ככל שיידרש לכך למזמיןהעתק מהם 

 .האמצעים ליתן את השירותיםאת כל בכל תנאי המכרז, וכי יש בידו  עומדכי הוא  3.3

הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות והמומחיות הדרושים  בעלכי הוא  3.1

ברמה מקצועית  החוזהלפי  הספקעל מנת לבצע את השירותים ואת כל התחייבויות 

ו ימלא ו/או מי מטעמו, וכן כי הוא המזמיןשל  וגבוהה וביעילות מירבית, לשביעות רצונ

את תפקידם בנאמנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת 

 .המזמין

מתחייב כי השירותים ו/או כל פעולה שיבוצעו על ידו במסגרתם, יהיו בהתאם  הספק 3.5

ם, הדרישות יים החלים בישראל, בהתאם לפרסומילחוקים ולתקנות הרלוונט

 .תוונטיושל הרשויות המוסמכות הרלוהקריטריונים 

על כל עיכוב, תקלה או אירוע הקשורים במתן השירותים  למזמיןמתחייב להודיע  הספק 3.6

זה, באופן מיידי וללא שיהוי. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד המגיע  חוזהעל פי 

עקב עיכוב,  למזמיןישא בכל נזק שייגרם  הספקזה ו/או על פי דין,  חוזהעל פי  למזמין

 .מורתקלה או אירוע כא

כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח  3.7

, והוא מתחייב להמציא 1975 -וחוק מס ערך מוסף, תשל״ו  1961-חדש[, התשכ״א

 -, בכל עת שיידרש לכך, אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו, או לחלופין למזמין

אישור כאמור ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו אישור כי הוא פטור מלעשות כן. 

 ., או על ידי רואה חשבון1976 -״ו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל

כי כל הצהרותיו ומצגיו אשר היוו חלק מהצעתו למכרז עומדות בתוקפן וידוע לו שהן  3.8

שחל באופן מיידי על כל שינוי  למזמיןלהודיע  הספק. על בחוזהמהוות יסוד להתקשרות 

הא רשאית לשקול את המשך י והמזמיןבאמיתות הצהרותיו במסגרת המכרז, 

על שינוי  למזמין הספקבהתאם למהות השינוי. לא יודיע  החוזהההתקשרות על פי 

 .ית של ההסכםנסיבות כאמור יהווה הדבר הפרה יסוד

 השירותים .1

 .הספק יעניק למזמין את השירותים בהתאם לאמור במפרט המיוחד 1.1

 ממועד חתימת חוזה זה. ימים לכל היותר 90כב הטיאוט למזמין, תהיה בתוך אספקת ר 1.2

למפרט הטכני, המצורף כנספח  9תקופת האחריות לרכב תהיה בהתאם לאמור בפסקה  1.3

 ב' לחוזה זה. 
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ממחירון הספק התקף במועד  18%הספק מתחייב כי תינתן על ידו הנחה בשיעור של  1.1

ביצוע עבודות האחזקה / טיפולים, וזאת ביחס לכל החלקים, החלפים והחומרים 

 הנדרשים לטיפול ואחזקת רכב הטיאוט, על כל מכלוליו וחלקיו. 

יפול ברכב התמורה לה יהיה זכאי הספק עבור כל שעת עבודה של ביצוע אחזקה/ט 1.5

מע"מ. סכום זה יישאר קבוע לכל תקופת ₪ +  250הטיאוט, תעמוד על סך של 

 ההתקשרות על פי חוזה זה.

הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת עבור הגעת ניידת שירות לאתר המזמין לצורך מתן  1.6

 שירותים לרכב הטיאוט.

וכל העלויות רכב הטיאוט יסופק למזמין כשברשותו כל אישורי הרישוי הנדרשים,  1.7

הכרוכות בכך יהיו על חשבון הספק. עלות אגרה שנתית ועלות רישיון רכב יהיו על חשבון 

 המזמין.

 תקופת ההתקשרות .5

ממועד מסירת רכב הטיאוט לידי החל חודשים,  84חוזה זה יעמוד בתוקפו לתקופה בת  5.1

 (."תקופת ההתקשרות" להלן:) המזמין

זה בכל עת היה רשאי להביא לסיומו של החועל אף האמור לעיל, מובהר כי המזמין י 5.2

מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו, וזאת באמצעות מסירת  במהלך תקופת ההתקשרות

)שישים( ימים מראש. במקרה של סיום ההסכם  60הודעה בכתב אשר תימסר לספק 

כאמור בסעיף זה, לא יהיה זכאי הספק לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מלבד התמורה 

השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד למועד סיום ההסכם, פי שאושרו על ידי  בגין

המזמין. הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה לפיצוי כאמור, ותחייב שלא 

 להעלות טענה כלשהי כנגד המזמין בקשר עם סיומו המוקדם של החוזה.

 התמורה .6

 ם שהוצע על ידי הספק במכרז.סכום התמורה עבור רכישת רכב הטיאוט, יהיה הסכו 6.1

ימים מהמועד בו רכב הטיאוט סופק לאתר  30סכום התמורה יועבר לספק, בתוך 

המזמין, ונציג המזמין אישר שהרכב שסופק עומד בכל דרישות החוזה והמפרט הטכני, 

 כנגד חשבונית מס כדין. 

אחזקה הספק יעביר למזמין, מעת לעת ועל פי הצורך, הצעות מחיר למתן שירותי  6.2

לעיל. נציג המזמין יבחן את  4 וטיפולים לרכב הטיאוט, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 

הצעת המחיר, ויאשר לספק לבצע את המפורט בה, או יעביר לספק את הערותיו. רק 

לאחר אישור נציג המזמין את הצעת המחיר, הספק יבצע את האחזקה / טיפולים 

 הנדרשים לרכב הטיאוט.

 ימים מהמועד 30תשלום לספק בהתאם להצעת המחיר המאושרת כאמור, יבוצע בתוך 

בו אישר נציג המזמין כי הספק ביצע את האחזקה/טיפולים בהתאם להצעת המחיר 

 המאושרת, ובהתאם להוראות חוזה זה והמפרט הטכני.
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, בהתאם לפרטים הספקהעברה בנקאית לחשבון התשלומים לספק יבוצעו באמצעות  6.3

 ושמורה הזכות, לפי שיקול דעת למזמין. המזמיןשיועברו על ידו לאגף הכספים של 

מתחייב כלפי מאן  ואינ המזמיןהבלעדי, לשלם את התמורה באמצעי תשלום אחרים. 

 דהוא כי תשלום התמורה יעשה בדרך זו או אחרת ו/או לחשבון בנק זה או אחר.

במועד תשלומו של כל  ספקל המזמיןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי  6.1

 תשלום ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

 כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים 6.5

היה רשאי לנכות מהסכומים י המזמין וישולמו על ידו. הספקשעל פי חוזה זה יחולו על 

 ספקהיה רשאי לנכות סכומים שעל היו ,לפי חוזה זה וכל סכום שיגיע ל ספקהמגיעים ל

הווה תלנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים, והעברתם למוטב 

 הכל מבלי לפגוע בהוראות חוזה זה.ו, לספקתשלום 

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד  6.6

התמורה על פי חוזה זה או הדין,  על פי חוזה זה המזמיןזכות שעומדים או שיעמדו ל

אישר כי ביצועם של השירותים, או של כל חלק וחלק  שהמזמין לאחר לספקתשולם 

 .מהם, נעשו בהתאם לאמור בחוזה זה

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .7

מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי  הספק 7.1

עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, 

 וולעובדי למזמיןנכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו, 

על פי  הספקקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של ו/או לכל צד שלישי תוך כדי או ע

 חוזה זה.

או מישהו מטעמו  הספקמצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  הספק 7.2

בביצוע  הספקיחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם  המזמיןלבין 

 הספקויחשבו כעובדים של על פי חוזה זה יהיו  הספקהשירותים, ויתר התחייבויותיו של 

 כל יחסי עובד ומעביד. המזמיןבלבד ולא יהיו בינם ובין 

משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים הוא  והספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הואיל 

יהיה אחראי כלפי עובדיו או מי מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל 

הפסד שיקרו או יגרמו להם, בין במישרין ובין מקרה של פגיעה, נכות, מוות, נזק או 

בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה 

 וחזרה ממנה.

מתחייב לקיים בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע  הספק 7.3

כל דין, לרבות דיני השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות 

העבודה וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום 

של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך שהוא בר תוקף 

בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה 

 ו על פי הסכמים אלה.שהוצאו ו/או שיוצא
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 אחריות לנזקים .8

מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם  הספק 8.1

, לעושי ן, לעובדיהיפו-לעיריית תל אביבו/או  למזמיןלרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו 

ולכל מי  , לעובדיו, לעושי דברו, למוזמניולספקוכן  ןוכל מי מטעמ ן, למוזמניהןדבר

, הספקמטעמו, וגם כל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של 

עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי 

ו/או העירייה  המזמיןחוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים, וכן הוא מתחייב לפצות את 

לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.  ו/או העירייה  המזמיןחויב יעל כל סכום ש

בתשלום לניזוק ו/או העירייה  המזמיןחויב יתהא תקפה אף אם  הספקאחריותו של 

מחזיקה בעלי המקרקעין ו/או  מי מהם כלשהו או לכל אדם או גורם אחר בגין היות

 במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות, או על יסוד כל סיבה אחרת.

מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל  הספק 8.2

 רשאי המזמיןהא י, ועד שיעשה כן וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם 8.1 בס"ק 

, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי מהספקו ולהיפרע לעשות זאת במקומ

 כל דין וחוק.

סיומו של חוזה זה ו/או השלמת שירות מהשירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע  8.3

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים  הספקמאחריות 

 ו/או מהציוד או קשורה אליו.

 ביטוח .9

לערוך ולקיים את כל  הספקזה, מתחייב  חוזהעל פי דין ו/או על פי  הספקבלי לגרוע מאחריות מ

, לפי ועל כל תתי נספחי ',גנספח  –יות הביטוחההוראות בנספח הביטוחים וההוראות כמפורט 

 העניין, והינם מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

 יפויש .10

בין אם  הספק,לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו ו/או העיריה  המזמיןחויב 

או של צד שלישי או של מבטח או מכל  המזמיןאו עובד של  הספקהוא נובע מתביעתו של עובד 

כאמור  לועל כל נזק שנגרם  הספקזכאי לשיפוי ופיצוי מלא מאת  המזמיןהא ימקור אחר, 

הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין  לרבות ובגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותי

סכומים אלה  למזמיןיחזיר  ספקה .בגין האמור, בתוספת הצמדה ובקשר לתביעת ושיהיו ל

ודיע י המזמיןכאמור.   וגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לי שהמזמיןמיד לאחר 

 על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה. לספק

 ניגוד עניינים .11

כי הוא ועובדיו אינם נמצאים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים,  הספק מצהיר 11.1

במישרין או בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי, או עסקי, בינו לבין המזמין 

יפו, והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להיות במצב בו הוא או -ו/או עיריית תל אביב

 על פי חוזה זה. פעולותיו יעמדו בסתירה להתחייבויותיו
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הספק מתחייב להודיע למזמין מיד עם היוודע לו כי הוא ו/או עובדיו נמצאים במצב של  11.2

מנע מביצוע פעולה כלשהי ו/או מתן שירותים כלשהם עד לקבלת יניגוד עניינים, ולה

 הנחיות מהמזמין.

 העברת זכויות .12

יותיו, בקשר עם ייבולא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התח הספק 12.1

להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו, או מהתחייבויותיו על פי  החוזה, לרבות

 ., מראש ובכתבהמזמיןשל  ו, אלא אם כן ניתנה לכך רשותחוזה זה, או בקשר אליו

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי 

על פי של הספק מאוגד, או בלתי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו 

 חוזה זה.

הספק לא יהיה רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים על פי חוזה זה, כולם או  12.2

 ראש ובכתב.מקצתם, אלא בהסכמת המזמין לכך, מ

 ובטיחות המזמיןהוראות הדין,  .13

מתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין והוראות  הספק

  .בנוגע לביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן המזמין
 

 ביטול החוזה והפרתו .11

על פי חוזה  למזמיןדים בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומ 11.1

 לספקלבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש  היה רשאיי המזמיןזה או הדין, 

ימים מראש. נמסרה לספק הודעה כאמור, תסתיים תקופת ההתקשרות על פי  60לפחות 

 ממועד מסירת ההודעה., ימים, לכל הפחות 60החוזה בתוך 

ום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד זכאי לתשל הספקהופסק החוזה כאמור יהא 

 , כמועד סיום החוזה.המזמיןלמועד הנקוב בהודעת 

ו טענה כל תביעה או טענה לפיצויים, א לספקבוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה  11.2

 .למניעת רווח בגין הביטול

על פי החוזה או הדין,  למזמיןמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו  11.3

זכאי  המזמין יהאמוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 :יתדימילבטל את החוזה 

 ;זה הפרה יסודיתהפר את החו הספק 11.3.1

, ןחוזה, כולן או מקצתזכויותיו על פי האו הסב ו/או שיעבד את ו/המחה  הספק 11.3.2

 ; המזמיןללא אישור 

 שיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון;בא בדברים עם נו הספק 11.3.3

 ; השירותיםחדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  הספק 11.3.1
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 פסול דין. הספקצו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז  הספקהוצא נגד  11.3.5

 התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט. הספק 11.3.6

או על  הספקכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  11.3.7

, לצורך ביצוע השירותים לספקו/או נכסים הדרושים  הספקמהותיים של  נכסים

 מיום הטלתו. ( ימיםארבעה עשר) 11אמור לא הוסר תוך ההעיקול בלבד שו

 קיזוז, עכבון וויתור .15

ו/או העיריה ו/או מי  ןהמזמימוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/או עכבון כלפי  הספק 15.1

 מטעמן, מכל מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.

מכל מקור שהוא, כל  ,את המזמיןמ לספקהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע י המזמין 15.2

על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק,  מהספק סכום המגיע לו

או  הספקחמת מעשה או מחדל של מ למזמיןהפסד, הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו 

הודעה המפרטת את הטעמים לקיזוז.  ספקמחמת ביטול חוזה זה, ובלבד שמסר ל

על פי  למזמיןמובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית 

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 כתובות הצדדים .16

 זה זה כמפורט במבוא לחוזה זה.כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חו
 

 ובלעדי מקום שיפוט ייחודי .17

בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט והבלעדי מקום השיפוט הייחודי 

 .בלבד יפו -אביב -המוסמכים במחוז תל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

            

 הספק       המזמין       
 
 

 אישור

כבא כוחו של       מרחוב      אני הח"מ, עו"ד

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה  הספקמצהיר בזאת כי ההחלטה של  הספק

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. הספקמוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת 

 
 

             

  עו"ד                        תאריך 
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 נספח "א"

 

 במכרז  הספקמסמכי המכרז והצעת 
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 נספח "ב"
 הטיאוט לרכבמפרט טכני 

 כללי - 1פסקה 

 :)להלן אוטיטההעיקריות ממכונת  תוהפונקציונאליופרק זה כולל את הדרישות הטכניות  .1
דרישות אלו הן כלליות ואינן מגדירות מוצר של . הנלווים אביזריהכל ( על "טיאוטהמכונת "

 .יצרן מסוים

חניונים תת קרקעיים, הכוללים מדרכות, לניקיון המכונה על כל מערכותיה ומרכיביה מיועדת  .2
 מסעות, שיפועים וכו'.

ובכלל זה  ,על כבישים ומדרכותובמצב קרצוף אוט ינסיעה במצב טהמכונה כולל גם תפעול  .3
 .עליה למדרכה וירידה ממנה

המכונה על כל מערכותיה ומרכיביה תעמוד בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני,  .1
 :םהפונקציונאליי, חשמלי או אחר במרכיביה ללא ירידה בביצועים יפניאומאטהידראולי, 

 רעידות והלמים כנגזר ממערכת השיכוך במכונה ותנאי הדרך. 1.1

 .0-מעל ל מעלות צלסיוס 15 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 10טמפרטורת סביבה של  1.2

 חשיפה לשמש וגשם. 1.3

 קשים.ופיח תנאי אבק  1.1

 שטיפת מיכל הפסולת תבוצע באמצעות מים. .5

 מילוי מים למיכל המים יבוצע בנקודות מילוי )הידרנטים(. .6

ודרישות משרד  רהתקנות התעבוב שא באחריות הכוללת לגבי עמידת מכונת הטיאוטיהספק י .7
חרת על פי חוק העדכנית ליום המסירה של מכונת אה רלוונטית התחבורה ו/או כל דריש

 .לחברההטיאוט 

ל כל המשתמע מכך לרבות כל עהספק יהיה אחראי לקבלת אישור תנועה למכונת הטיאוט  .8
 ההוצאות הכרוכות בכך.

הספק יהיה אחראי לאיכות, טיב העבודה, לחוזק, אמינות ועמידה בתנאי איכות סביבה של  .9
 כיביה.רמ ל כלעמכונת הטיאוט 

על המשתתף במכרז שהינו יבואן המייבא צ.מ.ה או מלגזות לקיים מערכת שירותי אחזקה  .10
( ו/או  חוזה 190כולל בין היתר מוסך מרכזי למקצועות טרקטורים ומכונות ניידות )מקצוע 

 )מכונות ניידות וטרקטורים(. 190התקשרות עם מוסך מורשה במקצוע 
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במכונה יותקן מנוע דיזל העונה על דרישות משרד התחבורה ועל  תנאי ותקני  מנוע  2.1

 איכות הסביבה. 

מערכת   2.2

 קירור

העבודה  מערכת הקירור תבטיח פעולה תקינה ורצופה של המנוע בכל תנאי .א
 הנדרשים.

 )עם מיכל עיבוי(. "סגורה"המערכת תהייה  .ב

מערכת   2.3

 בלמים

 גלגלים.  2-מכונת הטיאוט תצויד במערכת בלמי שירות ל .א

 בלם חניה: .ב

הרכב יצויד בבלם חניה מופעל ידנית על הגלגלים וזאת בנוסף על מערכת 

 הבלימה הפועלת על מנועי ההסעה באם מערכת כזו מורכבת במכונה.

מערכת   2.1

 דלק

 ברכב יעשה שימוש בדלק סטנדרטי המצוי והזמין בישראל. .א

 ליטר לפחות.  35קיבול מיכל הדלק יהיה  .ב

 מסננים לפחות המאושרים ע"י יצרן המנוע.  2תכלול מערכת סינון הכוללת  .ג

מערכת   2.5

 סינון אוויר

המכונה תצויד במערכת סינון האוויר שתבטיח פעולה תקינה ורצופה של המנוע  .א
 בכל תנאי העבודה הנדרשים.

לבית המסנן ויספק התראה למצב "מסנן המערכת תכלול מדיד שיותקן בסמוך  .ב
 סתום" או התראה בתא הנהג.

 מערכת הסינון: .ג

 פתח יניקה עילי מוגן מאבק ולכלוך. (1

 מערכת בעלת שתי דרגות סינון. (2

מערכת   2.6

 פליטה
  פתח צינור פליטה יורכב בכיוון המנוגד לכיוון יניקת האוויר למנוע.

 המכונה תצויד בממסרת הידרוסטטית. .א ממסרת  2.7

 הממסרת תספק בלימה הידרוסטטית בכל מצב נסיעה. .ב

מתלים   2.8

 וסרנים

 המכונה תצויד במערכת מתלה )קפיצים ומשככים(. .א

 המכונה תהיה בעלת היגוי מפרקי. .ב

 .ועליה על מדרכותים הצמיגים יהיו עם מדרס המתאים לנסיעה על כביש .א אופנים  2.9

 לא יורכב על המכונה.האופן . המכונה תסופק עם אופן חילוף )חישוק וצמיג( .ב

מערכת   2.10

 היגוי

 המכונה תצויד במערכת היגוי הידראולית. .א

 .כיוונוןגלגל הגה יכלול אפשרות  .ב

תא נהג יספק למפעיל הגנה מרבית ובידוד מתנאי הסביבה הנוצרים בזמן עבודה  .א תא נהג  2.11
 חום ואבק. ,כדוגמת רעש
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 מושבים: .ב

 מקומות ישיבה )נהג ונוסע(. 2 או 1בתא הנהג יהיו  (1

 מושב הנהג יהיה "אורטופדי" ויכלול משענת ראש. (2

 מושב הנהג יכלול מערכת שיכוך ואפשרות כיוונון גובה המושב. (3

 מושב הנהג ומושב הנוסע )במידה וקיים( יהיו עם חגורת בטיחות. (1

 חלונות, מגיני שמש ומראות: .ג

 אפשרות לפתיחת החלונות בדלתות. (1

פנימיים, במידה ולא מתאפשר הרכבת מגני שמש פנימיים נדרש מגני שמש  (2
 להרכיב / להדביק מגן שמש חיצוני.

 .לקיפול וכוונון ותמראות צד הניתנ (3

 בקרת אקלים: .ד

 תא הנהג יכלול מערכות חמום ומיזוג אוויר. (1

 מערכת מיזוג האוויר תהיה מקורית של יצרן המכונה. (2

לנוסע בתא הנהג בתנאי אקלים  המערכות יבטיחו תנאי עבודה לנהג ו/או (3
 קיצוניים.

המערכת תכלול פתחי יציאה לחימום / אוורור / הפשרת אדים בשמשה  (1
 הקדמית ושמשות הצד ובנוסף פתחי יציאה לקירור אזור הנהג והנוסע.

 מיקום המערכות לא יהווה מפגע לנהג ו/או לנוסע הנוסף. (5

 מחוונים: .ה

 הבאים לפחות:לוח המחוונים יכלול את המחוונים 

 מד מהירות )קמ"ש( עם מד מרחק )ק"מ(. (1

 מד סיבובי מנוע )סל"ד(. (2

 נורית אזהרת טעינה. (3

 מד דלק )ליטר(. (1

 (.(Cמד חום מנוע  (5

 מד שעות מנוע. (6

 מד מפלס מים במיכל מי התזה )ליטר(. (7

 התראות  )נורית וזמזם(: .ו

 מפלס דלק נמוך. (1

 חום מנוע. (2

 טעינה. (3

עבודה להחלפת גלגל חילוף + מפתח גלגלים בצורת צלב, משולש הרכב יסופק עם כלי  כלי נהג  2.12

 פנס ומטף כיבוי אש. אזהרה,

מטר )ללא מראות צד אם הן  1.2רוחב המכונה במצב מכונס לא יעלה על  .א מידות  2.13
 מתקפלות(. 

 פנס מהבהב. כוללמטר,  2.1גובה המכונה לא יעלה על  .ב

 כאשר המערכת הייעודית פועלת. קמ"ש 2מהירות נסיעה מזערית עד  .א מהירויות  2.11

 לפחות בנסיעה מנהלתית. קמ"ש 20מהירות נסיעה מרבית   .ב
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 ס"מ. 17 -אבן שפה בגובה של כ / הרכב יוכל לטפס ולרדת מדרגה מרווח גחון  2.15

מיכל   2.16

 פסולת

 .ליטר 2,000ועד ליטר  500מיכל הפסולת יהיה בנפח של  .א

ייוצר מחומרים עמידים בשחיקה ושאינם מחלידים, רצוי נירוסטה או  המיכל .ב
 אלומיניום. 

פתח הכניסה למיכל יכלול התקן להסטת הפסולת והגנה על דופן המיכל מפגיעת  .ג
 עצמים קשיחים.

 מסנן פנימי: .ד

פתח יציאת האוויר, בחלקו הפנימי של המיכל, יכלול מסנן רשת להגנה על  (1
 קשיחים. המפוח מפגיעה עצמים

 הרשת תהיה עשויה מחומרים עמידים בשחיקה ושאינם מחלידים. (2

 מבנה המסנן יאפשר פירוק קל, פשוט ובטוח לניקוי. (3

ניקוי המסנן יבוצע תוך שימוש במים )שטיפה באמצעות צינור( לאחר ריקון  (4
 הפסולת מהמיכל.

 :הרמה / הורדת המיכל .ה

 במצב מורם.מבנה מערכת ההרמה יכלול גיבוי מכני למיכל  (1

 בוכנת ההרמה תכלול שסתומי בטחון. (2

לפחות או יצויד בקיר דוחף לריקון  50המיכל יתרומם לזווית פריקה של  (3
 האשפה.

 מ' לפחות.  1.3גובה שפת הפריקה יהיה  (4

 ליטר לפחות. 150בנפח של  מקורי של היצרן נקיים במכונה יותקן מיכל מים .א מיכל מים  2.17

 יבנה מחומר שאינו מחליד. המיכל .ב

 מילוי: .ג

  .המיכל יכלול פתח מילוי למילוי מים ממקור חיצוני

 משאבת המים. לפניהמערכת תכלול מסנן  .ד

 המיכל יכלול פתח ריקון. .ה

 מתזים  2.18

 

 במכונה יותקנו מתזים לדיכוי אבק: .א

 בראש היניקה. (1

 בצמוד לכל מברשת. (2

 וברז אספקה לפתח יניקה. המכונה תצויד בברז אספקה למתזים .ב

תצורת המברשות במכונה תהיה ע"פ התצורה הסטנדרטית סדרתית של היצרן  .א מברשות  2.19
 למכונה מהדגם המוצע. 

סידור המברשות ומיקומן יהיה בחזית המכונה ויבטיח איסוף הפסולת וריכוזה  .ב
 היניקה לכל המיקומים האפשריים של המברשות השונות. לכיוון פתח

בחפיפה מלאה בין  רוחב טיאוט יעיליבטיח  של המכונהסידור המברשות 

 מטר. 1.2, ברוחב של לא פחות המברשות לראש היניקה

 מבנה המברשות יאפשרו לנהג שליטה במהירות הסיבוב של המברשות. .ג

, לרבות כאלה מבנה מקבעי של המברשות יאפשר התקנת מגוון מברשות .ד
 הצובעים בצבע מסוג אפוקסי.המתאימות לניקוי משטחים 
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מערכת   2.20

 קירצוף

 מערכת קרצוף בעלת מספר מברשות הניתנות להתאמה לסוג המשטח והפסולת.  .א

 מ"מ לכל הפחות. 1,300 –באמצעות המקרצפתרוחב ניקוי  .ב

 המערכת תכלול מיכל דטרגנטים לשיפור הניקיון. .ג

מערכת   2.21

 יניקה

 היניקה תבוצע באמצעות מפוח מונע הידראולית. .א

 המפוח יותקן על ציר ממוסב. .ב

 בבית המפוח יקבע פתח שיאפשר בדיקה וניקוי. .ג

 להבי המפוח וצינורות היניקה ייוצרו מחומרים עמידי שחיקה. .ד

 פתח וצנרת היניקה: .ה

אשפה מוצקה כדוגמת  גודל ומבנה פתח כניסת האשפה יאפשרו איסוף (1
 ליטר ופחיות. 1בקבוק פלסטיק בנפח 

יכלול אפשרות להטיה / הרמה של הפתח וזאת על מנת פתח כניסת אשפה  (2
 לאפשר במידת הצורך יניקת אשפה מוצקה.

 ראש היניקה לא יהיה עשוי ביציקה. (3

 תכנון פתח כניסת אשפה יבטיח מעקב מלא אחר תנועת המכונה. (4

 צינור / תעלת איסוף האשפה יצופה בחלקו הפנימי בחומר עמיד שחיקה. (5

סוף האשפה למיכל יבטיח אטימה מלאה במצב החיבור בין צינור / תעלת אי (6
 עבודה. 

מבנה מערכת היניקה ומהלך האוויר ימנעו ככל האפשר פליטה של אבק  (7
 במהלך העבודה )כולל "ענני אבק" הנוצרים בשל יציאת האוויר מהמכונה(.

מערכת   2.22

 הידראולית

 

בחוזה ועל המערכת ההידראולית תתאים לדרישות המפורטות במשטר העבודה  .א
 ובמיוחד לעבודה בטמפרטורת סביבה גבוהה. נספחיו

 ללא נזילה או פיצוץ. מלחץ העבודה 150% -המערכת תפעל בלחץ הגבוה ב .ב

 המערכת תכלול נקודות לבדיקת לחץ וכוונון של כל שסתומי הביטחון. .ג

 המערכת תכלול מיכל שמן ומסננים; מיכל השמן יכלול מד כמות וטמפ'.  .ד

החשופה לפגיעות תוגן על ידי שרשור מתכתי, או צנרת גמישה רב צנרת גמישה  .ה
 שכבתית עם הגנה חיצונית ומחברים פריקים.

 המערכת ההידראולית תכלול מד גובה שמן למיכל ומד טמפרטורה. .ו

 המערכת תכלול גיבוי ידני לפעולת הרמת מיכל הפסולת. .ז

מערכת   2.23

 שטיפה

 10-לפחות עם צינור שטיפה באורך של כ bar 100מערכת שטיפה ידנית בלחץ 

  .מטרים עם אקדח שטיפה

מערכת   2.21

 חשמל

 .V21  /V12במתח  מערכת החשמל תהיה .א

 במכונה יותקן מצבר בקיבולת מתאימה ומדגם סטנדרטי מוכר וזמין בישראל. .ב

 הטעינה: מערכת .ג

בתנאי מתצרוכת ההספק של המערכת  50%הספק האלטרנטור יהיה גדול בלפחות 

 עבודה רגילים.
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 מהבהב: פנס .ד  

 על גג תא הנהג יותקן פנס מהבהב צהוב. (1

אם הפנס מותקן על עמוד הבולט מעל הגג, הוא ניתן יהיה לקיפול באופן  (2
 שימנע פגיעה בפנס כשהוא מקופל.

 הפעלת הפנס תבוצע מתא הנהג. (3

מתא  מעל כל מברשת צד יורכב פנס להארת מסלול הניקוי; הפעלת הפנס תבוצע .ה
 הנהג.

 במכונה תותקן מערכת התראה קולית בעת נסיעה לאחור. .ו

חיווט שיקבע במכונה במסגרת ההתאמות המבוצעות ע"י היצרן / הספק לעמידה  .ז
יכלול הגנה ע"י נתיך מתאים )בלוח הנתיכים(  במפרט זהבדרישות המוגדרות 

 וינותב בצנרת מיגון מתאימה.

 מוגנים בפני מים.חיבורי מערכת החשמל יהיו  .ח

 כל הציוד, חומרים, ופריטים שיורכבו יהיו חדשים או מיוצרים מחומרים חדשים. .א חומרים  2.25

 לא יעשה שימוש בחומרים המזיקים לסביבה. .ב

 

 ספרות טכנית - 3סקה פ

 את הספרות הבאה: לחברהימציא הספק  המכונהבמועד מסירת  .1

 הבאים: אשר יכלול את הפרקים, בעברית תקןספר מפעיל למ 1.1

ות )מידע ונתונים כלליים ובכלל זה מידות כלליות, ווהמערכות הנל כונהאור כללי של המית 1.1.1
 משקלות ומיקום מרכז כובד(.

 הוראות בטיחות, הערות ואזהרות מיוחדות. 1.1.2

 כמות, נתונים והגדרה של כל הרכיבים.ס -מערכות הידראוליות  1.1.3

 הרכיבים.סכמות, נתונים והגדרה של כל  -מערכות חשמל  1.1.1

 שגרת אחזקה. 1.1.5

 הגדרת פעילויות האחזקה ברמת המפעילים. 1.1.6

 טבלת נתיכים )מספר הנתיך, הספק, המערכת עליה הוא מגן(. 1.1.7

 טבלת סיכה. 1.2

  .)ניתן לספק בשפה האנגלית( קטלוג חלקי חילוף 1.3

 .ספר מפעיל מנוילן בגודל פנקס כיס 1.1

 לחברהמטעמו, יוגשו  דםאו א רן ו/או הספקהיצעדכונים של הספרות הטכנית אשר ייווצרו ביוזמת  / שינויים .2
 ימים מהפרסום המקורי. 90תוך 

 שילוט - 4 פסקה

בגודל ברור הנראה לעין ויבטיח עמידות  על גבי תוויות קשיחות השילוט יהא בשפה העברית באותיות דפוס .1
  בתנאי התפעול.

 יהיה על פי המפורט להלן: במכונה השילוט   .2
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כיתוב  – יקבע שילוט בסמוך לכל המתגים, שעונים, נוריות האתראה והאזהרה בתא הנהג - תא הנהג 2.1
 שאינו מחיק. שחור על רקע צהוב

 כיתוב שחור על רקע לבן. -הגדרת סוג הנוזל  -פתחי מילוי לנוזלים  2.2

 כיתוב שחור על רקע לבן. -( מעל לכל בית אופן PSIהגדרת לחץ האוויר ) -לחץ אויר  2.3

הגדרת שקעים, מחברים, תא המצברים ושלט המגדיר את ערך המתח בשלדה  –מערכת החשמל  2.1
 כיתוב לבן על רקע אדום. –)בתוך תא הנהג( 

 בדיקת איכות, קבלה ומסירה - 5 פסקה

 . הרכבשל  קבלהלביצוע בדיקת  נציג החברההספק את  הטיאוט, יזמין רכבלפני מסירת  .1

 את האישורים והדוחות המפורטים להלן: החברהנציג ימציא הספק ל הקבלהבמסגרת בדיקת  .2

 ציוד הנדסי. ןרישיו -אישור משרד התחבורה  2.1

 דו"ח שקילה. 2.2

 .דוח בחינה של הספק לפני מסירה 2.3

 ובאחריותו. נה על חשבון הספקיתעש ,מכון מוכר / כל הבדיקות המחייבות שימוש בשירותי מעבדה .3

, יתאם הספק את מועד ת רכב הטיאוטלביצוע מסיר נציג החברהוקבלת אישור  הקבלהלאחר סיום בדיקת  .1
 רכב הטיאוט יסופק על ידי הספק לאתר החברה, ללא חיוב. הרכב לחברה עם נציג החברה.מסירת 

 הדרכה - 6 פסקה

לרבות הדרכה ראשונית להיכר  כונת הטיאוטבהנחיות לשימוש במ החברההספק מתחייב להדריך את עובדי  .1
והנחיות בטיחות ותחזוקה בדרג נהג ומפעיל ככל שיש  כונהותפעול המערכות הייעודיות, בטיחות השימוש במ

 כאלה.

  , במתקני החברה.ל ידי מדריכים מוסמכים מטעם הספקההדרכה תועבר ע .2

 .הרכב לחברהההדרכה תועבר לא יאוחר מיום עבודה אחד מיום מסירת  .3

  חלקי חילוף - 7 פסקה

על ידו במסגרת חוזה זה,  ותהמסופק למכונותתמיכה ואספקה של חלקי חילוף לעירייה הספק מתחייב לספק  .1
. במקרים בהם יחסר חלק כלשהו הדרוש לתיקון / לעירייה כל מכונהשנים ממועד מסירת  7לתקופה של 

ושירותים יבוא רכב ומתן שירותים בצו הפיקוח על מצרכים  כאמור , מתחייב הספק לייבאוכונההחלפה במ
 .1978 -לרכב תשל"ט 

 במסגרת חוזה זה. ושסופק שבמכונותחלקי החילוף יהיו באותה איכות של החלקים  .2

העירייה רשאית לרכוש מהספק חלקי חילוף למכונות שסופקו על ידו במסגרת חוזה זה, על פי שיקול דעתה  .3
 הבלעדי.

וזאת ממחירון היצרן / המשווק לכל פריטי חלקי החילוף   25%הספק מתחייב כי תינתן על ידו הנחה של  .1
 במהלך כל תקופת ההתקשרות. התקפים במועד ביצוע העבודות

 אחזקה  - 8 פסקה

 מורשים של הספק. השרות הבמוסכי באתר החברה או עשה יתהטיאוט  רכבהאחזקה של  .1
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 .הרכב לחברהשנים ממועד מסירת  7משך תקופה של ל ,ניידת שירות האחזקה יהספק יעמיד לטובת שירות .2
על מנת  תגיע לאתר בו יהיה רכב הטיאוטאשר ניידת השירות, באמצעות במידת האפשר האחזקה תבוצע 

 . השירות למוסך ולחסוך הובלת

 שירותי האחזקה כוללים: .3

רק, שמנים, סיכה ומסננים, במועדים  טיפול מונע ואחזקה שוטפת כנדרש על ידי היצרן, לרבות אך לא 3.1
ובתדירות שנקבעו על ידי היצרן, ומערכות אחרות כתוצאה מבלאי טבעי, לרבות החלפת רכיבים 

 נדרשים בהתאם להוראות היצרן.

 כל התיקונים הנדרשים במהלך הטיפול המונע או במהלך אחזקת שבר. 3.2

 כמוגדר בחוזה. התמורה לה יהיה זכאי הספק עבור מתן שירותי האחזקה, תהיה .1

שירותי האחזקה ייעשו ע"י הספק בצורה מקצועית ובמיומנות גבוהה כמפורט בהוראות היצרן אשר יהיו בידי  .5
הספק מעת לעת או בהתאם לשיקול דעתו המקצועית של הספק המצהיר כי הוא בעל מיומנות וניסיון במתן 

 שירותי אחזקה כאמור.

ירות של הספק, הובלת הרכב למוסך השירות של הספק, במידה ותידרש אחזקת רכב הטיאוט במוסך ש .6
 תעשה על ידי הספק ועל חשבונו.

 ברכבלצורך ביצוע שירותי האחזקה מתחייב הספק להחזיק צוות טכני ברמה גבוהה, אשר יודרך לטיפול  .7
 הטיאוט.

הספק יהיה אחראי לטיב ולאיכות העבודה שבוצעה על ידו ועל הנזקים שיגרמו עקב ביצוע העבודה. מובהר כי  .8
במקרה בו הספק לא יבצע את שירותי האחזקה בהתאם לטיב כאמור כי אז הוא ישא בנזקים הנוגעים 

 שניזוקו כתוצאה מכך וזו תהיה אחריותו כאמור. ברכבלחלקים 

. תיקונים ו/או טיפולים בלתי צפויים יבוצעו בעת הצורך ללא החברהצע ע"י נציג זימון לטיפול שוטף יבו .9
 תיאום מראש.

, ברכב הטיאוטכמו גם תיקונים כבדים  באתר המזמיןואחזקה שאינה ניתנת לביצוע  ברכב טיפולים יזומים .10
  .ספקבמוסך היבוצעו 

התאריך, שעת ההודעה על התקלה, שם , ויציין בתיק הטיפולים את רכב הטיאוטהספק ינהל תיק טיפולים ל .11
המודיע, קריאת מד המרחק, מהות התיקון ו/או האחזקה, כולל חלקים שהוחלפו וזמן גמר האחזקה. אם 

 יידרש לכך יציין בתיק התיקונים פרטים נוספים. 

 בנוסף לאחזקה שוטפת ולתיקוני השבר והתאונות, יבוצעו במסגרת האחזקה גם בדיקות, טיפולים ותיקונים .12
( על פי החברההנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לרבות מבחן רישוי שנתי )אגרת הרישוי תשולם ע"י 

 . היצרןהנחיות 

על מועדי טיפולים יזומים חריגים שמקורם בהוראות יחודיות של היצרן ו/או  לחברההספק אחראי להודיע  .13
 הרשויות.

עשה שימוש בחלפים מקוריים בלבד. הרכיבים בתיקונים במרכב, לרבות תיקוני תאונות ובטיפולים, יי .11
על פי דרישתו. במידה והספק ירצה להשתמש בחלקים  החברההמוחלפים שילוו בתג  זיהוי, יוצגו בפני נציג 

 מראש ובכתב.  החברהלא מקוריים, עליו לקבל את אישור נציג 

 אחריות  - 9 פסקה

סופק על ידו, כולל כל הפריטים שסופקו לו מספקי משנה, הינה ממועד יהטיאוט ש לרכבאחריות הספק  .1
 ולמשך התקופות המפורטות להלן:  חברההטיאוט ל רכבמסירת 

 .שעות, לפי המוקדם מבין השניים 2,000או עד  שנתיים –כל מרכיבי מכונת הטיאוט  1.1

 ( שנים.3אחריות לצבע והגנה נגד חלודה שלוש ) -צבע  1.2

 שנים. 2 –שילוט  1.3

חריות על פריט פגום תוגדל לתקופה נוספת של ארבעה חודשים החל מתאריך התיקון ו/או השנוי ו/או הא .2
 ההחלפה ו/או השיפור של החלק הפגום, לפי המאוחר מביניהם.
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הטיאוט בין הדרישות ותנאי מסמכי החוזה למצוי  ברכבהיה ותתגלה במשך תקופת האחריות אי התאמה  .3
, מתחייב הספק לתקן את אי ההתאמה מיד עם קבלת החברהו/או בציוד שסופק, הרי על אף אישור  רכבב

 , וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה. מהחברההדרישה בכתב 

 ת לעיל לא תחול על הנושאים הבאים:ות האחריות המפורטותקופ .1

 בלאי טבעי של חלקים שיש להחליפם במסגרת האחזקה היזומה של הציוד.  5.1

 רצועות.  5.2

 נורות.  5.3

 מסננים.  5.1

 ו/או תאונת דרכים. נציג החברהכל פריט שניזוק כתוצאה מטעות נהג / מפעיל בתנאי שאושר ע"י  .5

ברשות  או מי שמשתמש בציוד מטעמה או בזמן שהיה החברהנזק או פגם עקב תאונה, או עקב רשלנות של  .6
ביצוע בדיקות וטיפולים -, לרבות, אך לא רק, תפעול שאינו תואם את הגדרת מכונת הטיאוט או מאיהחברה

 .החברהכפי שמוגדר בספר השירות והאחריות של היצרן, ובלבד שהמניעה נגרמה בשל מעשה או מחדל של 

 תיקון נזק או פגם כתוצאה מאבידות, פריצות, חבלות ושריפות. .7

 .לחברהתיקון וטיפול בכל מכונה שנוסף לציוד, שלא על ידי הספק, לאחר מסירתו  .8

 תוספות למיניהן שאינן נדרשות על ידי היצרן. .9

הודיע על  החברההספק יהיה אחראי לתקון מהיר או החלפה של ציוד או חלקים פגומים, בתנאי שנציג  .10
 התקלה לספק בתקופת האחריות.

 פעמים במהלך תקופת האחריות, יוחלף על ידו בחלק חדש. 3ק כל חלק אשר יתוקן על ידי הספ .11

פעמים במהלך תקופת האחריות, תוגדר כתקלה אפידמית, והספק  3בנוסף לאמור לעיל, תקלה החוזרת  .12
 ינקוט בצעדי המניעה והתיקון הבאים:

ה חקר התקלה במטרה לאתר את מקורה, סיבותיה, השיטה למניעתה ותיקונה, כולל דו"ח ניתוח תקל 11.1
 .לחברהשימסר 

במסגרת  לחברהביצוע מיידי ויזום של הטיפול המונע או התיקון בכל פריט מסוג זהה אשר סופק  11.2
   חוזה זה.  

 האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית תוארך בשנה נוספת.  .13

תטופל על ידי  החברהבנוסף לאמור לעיל, תקלה משמעותית במערכת בטיחותית על פי קביעה של נציג  .11
 הספק כמו תקלה אפידמית. 

תעודת אחריות המשקפת את אחריות הספק על פי  לחברהימציא הספק  ,הטיאוט רכבבמועד מסירת  .15
 האמור לעיל.

  תפקידו וסמכויותיו של המפקח - 10 פסקה

מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר  יהיהמטעם החברה ימונה שהמפקח  .1
בהתאם למסמכי החוזה. כן יהא המפקח זכאי למסור לספק הודעה על אי  הטיאוט רכבלאספקתם של 

אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כאמור יפסיק הספק את אותה עבודה או את השימוש באותם 
 חומרים. 

פק הארכה של לוח הזמנים אם קבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הפיגור נבע המפקח יהא רשאי לאשר לס .2
 מסיבות שאין לספק כל חלק בהן. 

הפיקוח מטעם המפקח לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ומאחריותו בעד טיב החומרים  .3
 של הספק לאספקת או טיב העבודה בהתאם למסמכי החוזה וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו

 על פי מסמכי החוזה.  והתקנת הרכב

 למסמכי החוזה.  המכונה ואת התאמתההספק מתחייב להתיר למפקח או לאחר מטעמו לבדוק את  .1

למסמכי החוזה במידה שאינה מאפשרת  םמתאי ואינ הרכבהיה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי  .5
ואז יהא על הספק להחזיר את כל התשלומים  הרכבבל את רשאית לסרב לק החברהלשימוש, תהא  וקבלת

ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי 
 החשב הכללי באוצר, מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים לספק ועד למועד השבתם בפועל או תהא רשאית



- 17 – 
 

 

, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה םמתאי רכבשסופק, אם סופק, ב הרכבלדרוש את החלפת  החברה
 ימים מיום שנדרש לכך.  30תוך  הרכביחליף הספק את  ,הרכבלדרוש את החלפת  החברה

שא יש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלו בביקורות, יובכל מקרה בו ידר .6
 החוזרות בגובה הסכומים ששולמו בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.  הספק בהוצאות בגין הביקורות

 המפקח אינו מוסמך לדרוש מהספק לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשהו מעבר למפורט בחוזה זה .7
מנוע מלהעלות כל טענה הספק יהיה לאלתר. ככל שלא יעשה כן, , לחברהועל הספק לפנות במקרים כאמור 

 בעניין. ו/או תביעה
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 הוראות ביטוחיות –" גנספח "

 
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק,  .1

שנים נוספות לאחר  3למשך כל תקופת החוזה )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר, למשך 
אישור " ו"ביטוחי הספקהחוזה(, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח )להלן: "תום תקופת 

 ", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. עריכת הביטוח
ככל ובמסגרת השירותים נעשה שימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה לפי העניין מתחייב הספק לערוך בנוסף  .2

חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח  את הביטוחים הבאים: ביטוח
בגין נזק אחד, ביטוח מקיף ₪  100,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
ערוך את ביטוחי הרכוש )למעט צד ג'( המפורטים בסעיף זה, על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא ל

 להלן יחול, כאילו נערכו הביטוחים במלואם. 7במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 
, לפני תחילת ביצוע השירותים החברה, על הספק להמציא לידי החברהללא צורך בכל דרישה מצד  .3

וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד 
אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף  החברהבתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי 

ד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עו
 לעיל. 1כמפורט בסעיף 

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לחברהבכל פעם שמבטח הספק יודיע 
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 עד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.עריכת ביטוח חדש, לפני מו
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על  .1

הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי החוזה ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר 
על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או  את הספק ממלוא החבות על פי חוזה זה ו/או

 /או מי מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.והעירייה 
תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור  לחברה .5

להתאים את ביטוחי הספק  לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת
 להתחייבויות הספק על פי חוזה זה.

לעיל, אינן  5לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כאמור בסעיף  החברהמוצהר ומוסכם כי זכויות  .6
כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם,  מטעמה מי/או ו החברהמטילות על 

הן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי חוזה זה או על ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין ב
עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה את  החברהפי כל דין, וזאת בין אם דרשה 

 אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
ים מטעם הגופים ו/או העירייה ו/או את תאגידיה העירוניים ו/או את מי מהבא החברההספק פוטר את  .7

הנזכרים לעיל,  מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם 
ו/או העירייה ו/או המשמש את הספק ו/או את הבאים מטעמו  החברההעבודות ו/או לחצרי  לאתרהספק 

הנזכרים לעיל בגין אובדן  לצורך ביצוע השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי
 ו/או נזק כאמור; ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם  .8
ת ביטוח נאותות יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסו

ו/או  החברהבהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי 
 העירייה ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שבוצעו או אמורים היו להתבצע בידי קבלני משנה.

 

 נספח זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה של החוזה. הוראות
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 אישור עריכת ביטוחים – 1ג' נספח 

 

       תאריך 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו 

 .מתנאי הפוליסות המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע 

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 

 שוכר ☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים ☒

 נותן שירותים ☐

 קבלן ☐

 

אחר:  ☐

______ 

  שם: 

____________________ 

 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין ☐

 שוכר ☐

מזמין  ☐

 שירותים/ עבודות

 מזמין מוצרים ☒

 

 אחר: ______ ☐

 שם:

אחוזות החוף בע"מ )להלן 

 "החברה"(

יפו  –אביב  -עיריית תלו/או 

)להלן "העירייה"( ו/או 

 תאגידים עירוניים

 

 כתובת: 

____________________ 

 

, תל 6גרשון ש"ץ כתובת: 

 יפו-אביב

 

 : רכב טיאוט תיאור המוצרים נשוא אישור הביטוח

 ________מיום   3/19הזמנת עבודה מס' ☐חוזה/ מכרז   ☒   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים 

לטובת מקבל 

 האישור

 תקופת הביטוח

גבול האחריות / 

 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  

  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

לחץ להשלמת   לחץ להשלמת טקסט

  טקסט

לחץ להשלמת 

  טקסט

 רכוש

 רכוש ☒

א.  ☐

 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

למקרה  2,000,000  לחץ להשלמת טקסט

 ולתקופת הביטוח

לחץ להשלמת 

  טקסט

 צד ג'

 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

  לחץ להשלמת טקסט
לעובד,  20,000,000

למקרה ולתקופת 

 הביטוח 

לחץ להשלמת 

  טקסט

 מעבידים

 

3 
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 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

   לחץ להשלמת טקסט

 

       ת.רטרו: 

למקרה  2,000,000

 ולתקופת הביטוח

לחץ להשלמת 

  טקסט

אחריות 

 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

  לחץ להשלמת טקסט

 

 ת.רטרו:      

למקרה  2,000,000

 ולתקופת הביטוח

לחץ להשלמת 

  טקסט

אחריות 

 המוצר

 

5 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

  להשלמת טקסטלחץ 

 

 

 

 ת.רטרו:      

למקרה  2,000,000

 ולתקופת הביטוח

לחץ להשלמת 

  טקסט

 ביטוח

 בעל אחריות

 כלפי מוסך

 שלישי צד

6 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

 

  לחץ להשלמת טקסט

 

 ת.רטרו:

לחץ להשלמת 

  טקסט

לחץ להשלמת 

  טקסט

לחץ   -אחר 

 כאן

6 

 בכתב ובדואר רשום  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת
 למקבל האישור.

  ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחול

  חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. אין באמור בכדי לגורע מחובת הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבטח
 .  1981 –על פי הפוליסה ו/או על פי חוק חוזה הביטח התשמ"א 

 הראלביט/ביט מגדל/פסגה/ מנוביט/ביט הפוליסות נוסח______________/ 
 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

 

 
 

 

 
  

 


