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 : תוכן עניינים2018/31מכרז  
 

 עמ'  מסמך א': הזמנה להציע הצעות למכרז
   

   לוחות זמנים וטבלת תיוג 
    

 5  ותכלליהוראות  .1
  5 כללי 1.1 
  5 מטרת ההליך 1.2 
  6 אופציה לרכישה נוספת 1.3 
  7 מסמכי ההליך 1.4 
    

 7  הגדרות .2
    

 8  תחולת הפרויקט .3
    

 8  תקופת ההתקשרות .4
    

 8  תנאים לחתימת הסכם בין העירייה לבין הזוכה .5
    

 9  לוחות זמנים .6
  9 מכירת מסמכי המכרז 6.1 
  9 ביצוע רישום מוקדם 6.2 
  10 שאלות הבהרה 6.3 
  11 הגשת ההצעות למכרז 6.4 
  11 שינוי לוחות הזמנים 6.5 
    

 11  הוראות כלליות .7
  11 מסמכי המכרז 7.1 
  12 אישור הבנת תנאים 7.2 
  12 שינוי תנאי המכרז 7.3 
  12 מידע המסופק למציעים 7.4 
    

 13  הגשת ההצעות .8
  13 מכרזהתאמה לתנאי ה 8.1 
  13 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 8.2 
  14 הצעה חתומה 8.3 
  14 אופן הגשת מסמכי המכרז 8.4 
  15 תוקף ההצעה 8.5 
  15 בדיקת ההצעות 8.6 
  15 משא ומתן עם המשתתפים במכרז 8.7 
    

 16  תנאי הסף להשתתפות בהליך .9
  16 אזרחות או תושבות בישראל 9.1 
  16 וותק -ניסיון מוכח  9.2 
  17 כלים שנמכרו –ניסיון מוכח  9.3 
  17 מוסך שירות 9.4 
  18 מחזור כספי מינימאלי 9.5 
  18 שום הערת "עסק חי"יר עדרה 9.6 
  19 עמידה בדרישות המפרט 9.7 
  19 ערבות הצעה 9.8 
  20 פי דין-אסמכתאות על 9.9 
   ספיםמסמכים ונתונים נו 9.10 
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

     

 23  מתן הבהרות להצעות והשלמת מסמכים .10
    

 23  הצעות למכרז .11
  23 אופן הגשת הצעות המחיר 11.1 
  25 הוראות שונות –ההצעה הכספית  11.3 
    

 24  הבחירה בין ההצעות .12
  24 כללי 12.1 
  25 תיקון טעויות 12.2 
  26 פסילת הצעות 12.3 
  26 כה במכרזהזו 12.4 
  26 הצעה יחידה 12.5 
  26 התקשרות עם המציע השני במדרג 12.6 
  27 סייגים 12.7 
  27 סמכות ראש העיר במקרים מיוחדים 12.8 
  27 ההסכם 12.9 
  27 זכות העיון בהצעה הזוכה 12.10 
    

 28  תנאים כלליים .13
  28 הדין החל 13.1 
  28 יתתניית שיפוט ייחוד 13.2 
  28 הוצאות השתתפות בהליך 13.3 
  28 ביטול ההליך או דחיית תחילת ביצוע 13.4 
  29 הצעה בודדת -ההצעה  13.5 
  29 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 13.6 
  29 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות 13.7 
     

   טפסים נספחים להזמנה להציע הצעות
 31 הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעה אישור 1טופס מס' 
 32 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 33 ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 34 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 35 אישור רואה חשבון 5טופס מס' 
 36 תצהיר בדבר ניסיון עבר 6טופס מס' 
 37 ר אי תשלום דמי תיווךהצהרה בדב 7טופס מס' 
 38 הצעה כספית 8טופס מס' 
 40 טופס רישום מוקדם 9טופס מס' 
 41 ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 42 פרטי חשבון בנק לתשלום 11טופס מס' 
 43 הצהרה בדבר התחייבות הספק לשמירה על דיני העבודה 12טופס מס' 
 45 על ההסכם עם העירייה טופס הצהרה כתנאי לחתימה 13טופס מס' 
 46 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח 14טופס מס' 
 50 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה 15טופס מס' 

   

 56 הסכם בין העירייה לזוכה מסמך ב'
   

 63 מפרט + דרישות טכניות מסמך ג'
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 72מתוך  4עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 (2018/31וג להגשת מסמכים )מכרז לוחות זמנים של ההליך וטבלת תי 
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 15.7.18 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 12:00 24.7.18 סיום רישום מוקדם 2
 6.3.1 13:00 26.7.18 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 30.7.18 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 1.8.18 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. 

 
בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור בטבלה 

 המפורטת לעיל.
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים
תיאור הדרישות בטבלה זו הוא תמציתי ונועד לצורכי נוחות בלבד, ולכן אינו מחייב. הדרישות  ]הערה:

 המחייבות הן כמפורט בהזמנה להציע הצעות למכרז )כולל במקרה של סתירה([
 

סעיף  הדרישה מסד
 בהזמנה

 סימון אסמכתאות לצירוף
 להשלמה

ישת מסמכי מכרז הוכחת רכ  .1
 ₪.  1,000ל בסכום ש

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שמו  6.1.4
 של המציע

 

 רישום מוקדםביצוע   .2
 24.7.2018עד ליום 

  9טופס מס'  6.2.6

קבלת מענה לשאלות הבהרה   .3
 )ככל שנשאלו וככל שניתן מענה(

העתק המענה לשאלות ההבהרה חתום  6.3.6
 ידי המציע-ומאושר על

 

 1טופס מס'  7.2.2 ר הבנת תנאי המכרזאישו  .4
 ידי המציע-חתום ומאושר על

 

אישור קבלת שינוי תנאי המכרז   .5
או לוחות זמנים )ככל שהיו 

 שינויים(

הודעה בכתב מטעם העירייה על שינוי  7.3.4
התנאים או לוחות הזמנים חתומה 

 ידי המציע-ומאושרת על

 

 7ס' טופס מ 8.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך  .6
 ידי המציע-חתום ומאושר על

 

+  8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה  .7
8.4.3 

-הגשת כל מסמכי ההצעה חתומים על
 ידי המציע במקום המיועד לכך

 

אישור מורשי החתימה מטעם   .8
 המציע

 2טופס מס'  8.3.2
 ידי עו"ד או רו"ח-חתום על

 

תעודת התאגדות/שינוי שם   .9
 )לתאגיד(

מן למקור של תעודת צילום נא 9.1.2.1.1
 התאגדות וכל תעודת שינוי שם

 

תדפיס מעודכן מרשם החברות   .10
 )תאגיד(

  תדפיס מעודכן מרשם החברות 9.1.2.1.2

  צילום נאמן למקור של תעודת זהות 9.1.2.2.1 תעודת זהות )ליחיד(  .11
הסכם שותפים ותעודת זהות   .12

 )לשותפות לא רשומה(
סכם צילום נאמן למקור של ה 9.1.2.2.2

 השותפים ושל תעודות הזהות שלהם
 

 ותק בשנים-הוכחת ניסיון   .13
 (1.1.2014)לפני 

 6טופס מס'  9.2.2
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין

 

 6טופס מס'  9.3.2 מספר כלי רכב :הוכחת ניסיון  .14
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין

 

 מורשה מוסך שירות תהפעל  .15
)כולל רישיון עסק לפי פריט 

וספת לצו רישוי )ב( לת5.1
 עסקים(

 צירוף פרטי מנהל מוסך מורשה:  9.4.2
 ;, תעודות/הסמכותצילום תעודת זהות

 פרטי המוסך
זכויות במקרקעין )או אסמכתא על 

ון עסק, רישיחוזה עם מוסך שירות(, 
 אישור משרד התחבורה
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 הוכחת מחזור/פעילות  .16 
בכ"א  )ללא מע"מ(₪  1,000,000

, 2016, 2015משנות הכספים 
 )לפי דו"ח מבוקר(.  2017

 5טופס מס'  9.5.2
 ידי רו"ח-חתום על

 

 5טופס מס'  9.6.2 היעדר הערת "עסק חי"  .17
 חתום על ידי רו"ח

 

 

עמידה בדרישות המפרט )כולל   .18
 דרישות טכניות לרכב(

 צירוף חומר טכני של הרכב המוצע 9.7.3
 צירוף צילומים של הרכב המוצע

 

₪  40,000ערבות הצעה ע"ס   .19
 31.10.2018בתוקף עד ליום 

  3טופס מס'  9.8.1

עמידה בתנאי חוק עסקאות   .20
 גופים ציבוריים

 4טופס מס'  9.9.1
 תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד

 

  ניהול ספרים כדין –אישור תקף  9.9.2  
  ניכוי מס במקור –אישור תקף  9.9.3  
  תעודת עוסק מורשה 9.9.4  

 15טופס מס  9.10.1.1 ייניםהיעדר ניגוד ענ  .21
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום 

 ומאומת בפני עו"ד

 

 12טופס מס'  9.10.1.2 שמירה על זכויות עובדים  .22
תצהיר שמירה על זכויות עובדים חתום 

 ומאומת בפני עו"ד

 

 14טופס מס'  9.10.1.3 היעדר הרשעה פלילית  .23
 תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי

 מת בפני עו"דחתום ומאו

 

  פרופיל של המציע 9.10.1.4 פרופיל של המציע  .24
 מסמך ב' 9.10.2 הסכם חתום  .25

חתימה על ההסכם ונספחיו במקומות 
 המיועדים לכך

 

 הצעה כספית  .26
 [תצורף במעטפה נפרדת וסגורה]

  8טופס מס'  11.1.2

 
 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה

 
 מועד להשלמה סמכתא א סעיף בהזמנה הדרישה מסד

 ימים 7 11טופס מס'  5.1 פרטי חשבון בנק  .1
 ימים 7 13טופס מס'  5.2 הצהרת זוכה טרם חתימה  .2
 ימים 7 15טופס מס'  5.3 אישור יועמ"ש  .3
 ימים 7 10טופס מס'  5.4 ערבות ביצוע  .4

 מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד חתימת העירייה על ההסכם.  
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  

 (2018/13הזמנה להציע הצעות )מכרז מס'  מסמך א': 
 

 הוראות כלליות .1
 

 כללי .1.1
 

מתכבדת בזאת להזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים  "(העירייהעיריית רהט )להלן: "
הטרקטור " או "כלי הרכב" אספקה של טרקטור יעה אופני )להלן:נוספים, להציע הצעות ל

 הציע הצעות.  כמפורט להלן בהזמנה זו ל"(, והכל היעה האופני
 

 סוג הרכב – מטרת ההליך .1.2
 

לרכוש טרקטור יעה אופני, שיענה העירייה מטרת הליך זה הוא לאפשר לעיריית רהט  .1.2.1
ימים ממועד חתימת  )תשעים( 90אספקת כלי הרכב תהיה בתוך לדרישות הליך זה. 

 העירייה על ההסכם עם הזוכה. האספקה כוללת הובלה על אחריות הזוכה. . 
 

שיהיה מתוצרת חברת אופני  יעה טרקטורהמבוקש במסגרת הליך זה, הנו  כלי הרכב .1.2.2
. המציעים יהיו רשאים   L90 או טרקטור מתוצרת "וולבו" דגם 9386  דגם"קטרפילר" 

, ובלבד שיעמדו בדרישות המפרט הטכני )מסמך ג' אחריםלהציע כלי רכב של יצרנים 
 . (גלגליםקל, יכולת הרמה, דומים )נפח מנוע, מש במימדיםלמסמכי הליך זה(, ו

 
מובהר ומודגש, כי בכל מקרה, ועדת המכרזים תיתן עדיפות לכלי רכב מן הדגמים 

פי שיקול דעתה הבלעדי, היא תהיה רשאית שלא לקבל הצעה -שפורטו לעיל, ועל
כספית עבור דגם אחר, אפילו שהיא זולה יותר, ובלבד שההפרש במחיר אינו עולה על 

  ם.אחוזי )עשרה( 10%
 . 

הליך הרכישה האספקה כולל את האספקה בפועל של כלי הרכב, לרבות, הובלה לחניון  .1.2.3
ידי המנהל(, ולרבות, טיפול בכל -העירייה )או לכל מקום אחר בתחום העיר שייקבע על

 פי כל דין.-הנוגע לרישוי כלי הרכב, והכשרתו המלאה לצורך נסיעה בטיחותית ועל
 

, תהיה בכפוף למילוי כל התחייבויות הזוכה לפי הליך התמורה עבור אספקת כלי הרכב .1.2.4
הציע הזוכה בהצעתו ולאחר שאושר, ש למחיר בהתאם תמורה לזוכה, והיא תשולם זה

 .הליך זהל המצורף בחוזה מפורטוהכל כ
 

 טרקטור יעה אופני נוסףאופציה לרכישת  .1.3
 

 12של במהלך התקופה לפי שיקול דעתה הבלעדי והיחידי,  ,העיריה תהיה רשאית .1.3.1
טרקטור יעה חודשים ממועד חתימת ההסכם עם הזוכה בהליך זה, לרכוש מהזוכה 

ובאותו המחיר שבו  ,)או דגם שיבוא במקומו( שהציע המציע במכרזדגם זהה לנוסף, 
 הוצעה המכונה על ידי הזוכה. 

 
זהה כלי רכב מתחייב לספק לעירייה וא מציע כי הכל מצהיר להליך זה,  בהגישו הצעה .1.3.2

 במהלך התקופה הנ"ל. הצעתו, והכל ובמחיר זהה לזה הציע במסגרת הליך לזו ש
 

יהיה מותנה בראש ובראשונה מימוש זכותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה  .1.3.3
אך ורק באמצעות הודעה בקיומו של תקציב מאושר לרכישה, ומימוש הזכות יהיה 

ידי -ה, ומאומת עלידי כל מורשי החתימה מטעם העיריי-שתהיה חתומה עלבכתב, 
 היועץ המשפטי של העירייה. 

 
יחולו על רכישת החליטה העירייה לממש את זכותה בהתאם להוראות סעיף זה,  .1.3.4

, כל חוזה שנחתם עם הזוכהטרקטור היעה האופני הנוסף, כל הוראות הליך זה וה
כלי הרכב הנוסף יהיה בהתאם לאמור לוח הזמנים לאספקת . זאת בשינויים המחויבים

 מועד שבו נמסרה ההודעה בכתב כאמור לעיל. ליך זה, ומניין המועדים יחל מן הבה
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הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי מימוש זכותה של העירייה בהתאם להוראות  למען .1.3.5 
סעיף זה הנו בהתאם שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, ובכל מקרה, אין באמור בסעיף 

עירייה כלפי הזוכה בהליך זה זה כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד ה
 . ו/או כדי ליצור הסתמכות מצד הזוכה לעניין רכישה כאמור כלי רכב נוסףלרכישת 

 
 מסמכי ההליך .1.4

 
 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.4.1

 
הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל נספחיה  :מסמך א' .1.4.1.1

 תוך כדי ניהולו של מכרז זה. והמסמכים שיצורפו לה
 

 . הסכם אספקה בין העירייה לבין הזוכה :מסמך ב' .1.4.1.2
 
 .טכני מפרט מסמך ג': .1.4.1.3

 
 הגדרות .2

 
למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה משאר  .2.1

 מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:
 

הטכניות אשר מפרט את הדרישות , כמסמך ג'": המסמך המצורף טכני מפרט" .2.1.1
מן הטרקטור היעה האופני וכן,  מן הזוכה )לרבות, לעניין אחזקת כלי הרכב(

במסגרת הליך זה, לרבות, כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך המבוקש 
 ; בהן

 
 מי שמגיש הצעה להליך זה;": המציע" .2.1.2

 
ו תומלץ על ידי ועדת המכרזים של העירייה כהצעה ": המציע שהצעתהזוכה" .2.1.3

  ;הזוכה, וראש עיריית רהט יאשר המלצה זו
 

 ": עיריית רהט; העירייה" .2.1.4
 

רכישה ואספקה של טרקטור יעה ": כלל הפעולות הדרושות לשם השירותים" .2.1.5
כמפורט במכרז זה ו/או נספחיו, לרבות, כל שינוי ו/או תוספת שיבוצע  אופני 

ליך רכישה, טיפול בכל הייבוא, טיפול ב :ולרבות; כי מכרז זהבהם במהלך הלי
כל הליכי הרישוי של כלי הרכב עד , טיפול בכלי הרכב ושחרורו מן המכס ייבוא

להכשרתו לנסיעה בטיחתית ורישומו על שם העירייה, טעינה ופריקה, הובלה, 
   טיפולים שוטפים, ביטוח;  

 
של הזוכה בהליך זה , אשר ישמש " )מטעם הזוכה(: נציג מטעמו איש קשר" .2.1.6

כגורם המקשר בין הזוכה לבין העירייה, אשר יהיה אחראי על מתן השירותים 
  ן; נשוא הליך זה, באופן שוטף ותקי

 
ידי העירייה. כל עוד לא נאמר אחרת, ישמש -": כל מי שיקבע על"נציג העירייה .2.1.7

 ;  מחמוד אבו ג'אמע, מנהל שפ"עכנציג העירייה, מר 
 

": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר העירייה תחילת ההתקשרותמועד " .2.1.8
 והחשב המלווה על הודעת זכייה שתשלח לזוכה  בהליך זה; 

 
 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.9

 
לרבות ערבי חג וחגים  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא": יום עסקים )יום" .2.1.10

 מית(;פי הדת המוסל-המוכרים על
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": הודעה בכתב )שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או הודעת הזכייה" .2.1.11 
מכתב רשום, והכל כפי שהעירייה תחליט( אשר תשלח למציע אשר הצעתו 
 נמצאה כהצעה הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו במכרז;

 
ת רהט )כולל מסירה פיזית של כלי רכב מידי הזוכה לידי עיריי –" אספקה" .2.1.12

(, כשהוא תואם את הוראות הליך זה במלואן, וזאת על חשבון הזוכה הובלה
 ידי המנהל;  -בחניון העירייה, או במיקום אחר בתחום העיר רהט, אשר ייקבע על

 
 ": ועדת המכרזים של עיריית רהט;ועדת המכרזים" .2.1.13

 
יקת ידי ועדת המכרזים לצורך בד-": צוות מקצועי שימונה עלצוות בדיקה" .2.1.14

 ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לועדת המכרזים;
 

 ; 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.15
 

 גם בלשון נקבה, וכן להפך. -כל האמור בלשון זכר  .2.2
 

 תחולת הפרויקט .3
 

מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז, מתן השירותים כולל את קבלת אישורים מהרשויות  .3.1
   מכות ו/או כל האישורים האחרים הנדרשים על פי כל דין.המוס

 
פי -למען הסר ספק, מובהר כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, על .3.2

שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת המכרז, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. הודעה על שינוי 
 רז. כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכ

 
 תקופת ההתקשרות .4
 

)שניים עשר( חודשים קלנדריים, והיא  12תקופת השירותים מכוח הסכם זה, תהיה למשך  .4.1
 תחילת ההתקשרות. תחל ממועד 

 
מובהר, כי תקופת ההתקשרות הנקובה לעיל, כוללת את התקופה הנדרשת לאספקה בפועל  .4.2

ורך משלוח הודעה בכתב של מכונת הטיאוט הכלולה בהליך זה, וכן את התקופה הנדרשת לצ
 לעיל(.  1.3על מימוש האופציה לרכישת טרקטור יעה אופני נוסף )כאמור בסעיף 

 
מימשה העירייה את זכותה לרכישת טרקטור יעה אופני, תוארך תקופת ההתקשרות עד לתום  .4.3

גם אם מועד זה יהיה של כלי הרכב הנוסף,  בפועלפי הליך זה לאספקה -המועד המוקצב על
 תקופת ההתקשרות כהגדרתה לעיל. לאחר תום

 
 תנאים מוקדמים לתחילת מתן השירותים .5

 
ימסור הזוכה ידי העירייה, -וכתנאי לחתימת ההסכם על ימים ממועד הודעת הזכייה 7בתוך 

 לגזברות העירייה את המסמכים הבאים: 
 

 (. 11טופס פרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .5.1
 
למכרז זה, זאת באמצעות מנהליו. יובהר, כי חתימתו  13כטופס מס' הצהרה בנוסח המצורף  .5.2

 .  מהותי להתקשרות בין הצדדים ולרכישת הביטוחמהווה תנאי  13טופס מס' של הזוכה על 
 

 אישור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5.3
 

מותנית בקבלת אישור היועץ המשפטי של העירייה, לעניין היעדר ניגוד חתימת ההסכם 
ם. על המציעים לצרף להצעותיהם, כחלק בלתי נפרד ממכרז זה, הצהרה בדבר היעדר ענייני

אצל ם יניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה של בעלי השליטה ו/או בעלי התפקידים הבכיר
 להליך זה.  15כטופס מס' לעובד עירייה או נבחר ציבור, זאת בנוסח המצורף המציע, 
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 .10בסעיף בנוסח המצורף ₪  30,000צירוף ערבות ביצוע על סך של  .5.4 
 

ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים לחתימה על ההסכם  .5.5
ימים מיום  14להליך זה( בתוך  13כטופס עם הספק )לרבות, חתימת ההצהרה מצורפת 

ולא תהיה התקשר עם המציע הבא בתור, משלוח הודעת הזכייה, תהא העירייה רשאית ל
 כה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.לזו

 
 לוחות זמנים .6
 

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך זה הינם כדלקמן:
 

 מכירת מסמכי המכרז .6.1
 

 –, היא תתקיים בימים א' 10:00בשעה:  2018יולי  15מכירת מסמכי המכרז תחל ביום  .6.1.1
 .13:00בשעה:  2018יולי  30ותסתיים ביום  13:00 -עד ל 09:00ה', בין השעות 

 
תשומת לב המשתתפים כי המועדים המפורטים לעיל הנם מועדים שעות קבלת 
הקהל במשרדי העירייה. עם זאת, על המשתתפים לקחת בחשבון כי יתכן ומשרדי 

 . העירייה לא יהיו פתוחים באופן רציף ולכל אורך התקופה הנקובה לעיל
 

שעות משכך, מחובתם של המשתתפים לבדוק באופן בלתי אמצעי ועצמאי את 
הפתיחה ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בכלל ובמשרדו של מזכיר העירייה 

 .  בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתתף כלשהו בעניין שעות הפתיחה כאמור
 

את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש אצל מזכיר עיריית רהט, זאת לאחר תשלום דמי  .6.1.2
 הרכישה במחלקת הגבייה של עיריית רהט. 

 
)כולל מע"מ(, אשר ישולמו ₪  (אלף) 1,000מסמכי המכרז הינה  רכישתם שלעלותם  .6.1.3

לעירייה )באמצעות מחלקת הגבייה( במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם. 
 מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה. 

 
 לעיל ביחס לשעות הפתיחה של משרדי 6.1.1תשומת לב המשתתפים לאמור בסעיף 

העירייה. דברים אלה נכונים גם ביחס לשעות הפתיחה של מחלקת הגבייה ועל 
המשתתפים לברר באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחלוטין את שעות הפתיחה של 

 . מחלקת הגבייה, ולא תשמע כל טענה מצד כל משתתף בעניין זה
 

תנאי מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע טרם הגשת ההצעות למכרז היא  .6.1.4
כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מוקדם להגשת הצעת המציע במסגרתו. 

 .מסמכי המכרז כאמור
 

 רישום מוקדם .6.2
 

בהליך זה לא יתקיים מפגש מציעים, ובמקום זאת יהיה על המציעים להירשם אצל  .6.2.1
כטופס מס' מזכיר עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדם בנוסח המצורף 

 ך זה. להלי  9
 

הליך הרישום יתקיים החל מן המועד שבו ניתן לרכוש את מסמכי מכרז זה והוא  .6.2.2
 . 13:00בשעה  2018יולי  24יסתיים ביום 

 
, אולם הגשת ההצעות אינו כרוך בתשלוםעצמו הליך הרישום המוקדם מובהר, כי  .6.2.3

   .לעיל 6.1למכרז כרוכה בתשלום עבור רכישת מסמכי המכרז, בהתאם למפורט בסעיף 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  10עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

( 9טופס מס' מציע המעוניין להשתתף בהליך זה, ישלח את טופס הרישום המוקדם ) .6.2.4 
ידו, עד למועד הסופי הקבוע לעיל, זאת למזכיר עיריית רהט, מר עלי -כשהוא חתום על

 .mazker@iula.org.ilאבו אלחסן, לתיבת דוא"ל:
 

ן, במסירה )או לחילופי 9914860-08 הטופס יש לשלוח למס' פקסימיליה: העתקאת 
 ידנית, למשרדו של מזכיר העירייה המצוי בקומת הכניסה לבניין עיריית רהט(.

 
מחובתו ועל אחריותו הבלעדית של משתתף מעוניין, לברר בעצמו ובאופן יזום את  .6.2.5

קבלת טופס הרישום המוקדם אצל מזכיר עיריית רהט, ולא תשמע כל טענה בדבר אי 
יחידה והבלעדית לרישום המקודם כאמור קבלת הטופס אצל המזכיר, והאחריות ה

 . מוטלת על המשתתפים
 

 . ביצוע הרישום המוקדם מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .6.2.6
 

מטרת הרישום המוקדם היא לאפשר משלוח של הודעות למשתתפים במכרז, לשנות  .6.2.7
מועדים ו/או את תנאי המכרז, וכן, להפיץ את המענה של העירייה לשאלות משתתפים 

 ררו בעקבות עיון במסמכי המכרז.שיתעו
 

מובהר, כי רכישת מסמכי המכרז אינה מהווה תנאי לביצוע הרישום המוקדם, ובלבד  .6.2.8
 שכל אחת מן הפעולות בוצעה עד למועד הסופי הקבוע בהליך זה.

 
 עוד מובהר, כי לא יהיה ברכישת מסמכי המכרז משום ביצוע רישום מוקדם כאמור.  

 
 שאלות הבהרה .6.3

 
שביצעו רישום , רשאי כל אחד מן המציעים 13:00בשעה  2018 יולי 62עד ליום  .6.3.1

, לפנות אל העירייה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מוקדם
 מהם.

 
למזכיר עיריית רהט, מר עלי אבו אלחסן,  בכתב בלבדאת שאלות הבהרה יש להפנות  .6.3.2

 טופס הרישום המוקדםבהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים לעיל לעניין משלוח 
 .לעיל( 6.2.4)סעיף 

 
 wordמודגש כי את השאלות יש לרשום בקובץ בפורמט על מנת לייעל את התהליך,  .6.3.3

, בטבלה בעלת שלושה טורים, בטור אחד השאלות/ בקשות, טור שני מספר סעיף בלבד
 ומספר עמוד במכרז, טור שלישי מקום למתן תשובות.

 
על שאלות הבהרה שלא יוגשו בהתאם להוראות  העירייה תהיה רשאית שלא להשיב

 סעיף זה.  
 

העירייה תהיה רשאית לדחות את המענה לשאלות ההבהרה באופן שבו יינתן בצורה  .6.3.4
ויישלח רק למשתתפים אשר ביצעו , מרוכזת, לאחר תום המועד לרישום מוקדם

 . רישום מוקדם
 

ו שלא להתייחס העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס א .6.3.5
לשאלות ההבהרה. מובהר, כי תשובת העירייה המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף 
שאלת ההבהרה(, תופץ כהודעה לפי הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים 

 שנרשמו ברישום המוקדם, בהתאם לפרטים שנכללו בטופס הרישום המוקדם. 
 

למכרז את תשובות העירייה לשאלות  על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו חובה .6.3.6
 . ידו-ההבהרה, כשהן חתומות על

 
למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה  .6.3.7

 בהודעה בכתב בלבד.
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 הגשת ההצעות למכרז .6.4 
 

 עד 2018אוגוסט  1 , לא יאוחר מיוםבמסירה ידנית בלבדההצעות למכרז תוגשנה,  .6.4.1
וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת מזכיר העירייה  ,13:00השעה 

 "(. מועד הגשת ההצעותשבקומת הכניסה לבניין עיריית רהט )להלן: "
 

לא תתאפשר ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
 . הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה או נבחרי ציבור

 
מזכיר העירייה )או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המציעים שהגישו  .6.4.3

את הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך 
 כאמור. יראו כל אחד מן המשתתפים המגיעים הצעות כאילו הסכימו לרישום כאמור. 

 
איחור בשעת הגשת  הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות )לרבות, .6.4.4

על המציעים להיערך בהתאם  ההצעות(, לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.
 . לצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לעיל

 
העירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  .6.4.5

ן המציעים אשר ביצעו רישום אחד מ-לכל בכתבכך הודעה -הבלעדי, ובלבד ששלחה על
 מוקדם.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי המועד 

פה או בכל דרך -להגשת ההצעות )לרבות, שינוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל
 . אחרת

 
הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל  .6.4.6

 סכימים להארכת המועד כאמור.המשתתפים כמ
 

 שינוי לוחות זמנים .6.5
 

 מובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.  .6.5.1
 

עם זאת, מובהר ומודגש כי כל העירייה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .6.5.2
ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, לשנות את לוחות הזמנים הנוגעים להליך זה, זאת 

 דעה בכתב בלבד, שתינתן בהתאם להוראות מסמך זה.   בהו
 
 הוראות כלליות   .7

 
 מסמכי המכרז .7.1

 
 רכישת מסמכי המכרז תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  .7.1.1

 
מובהר, כי רק משתתף שרכש את מסמכי המכרז עד למועד הקבוע במסמכי הליך זה, 

מסמכי המכרז  יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז. הצעות שהמגיש שלהם לא רכש את
 ידי ועדת המכרזים.-עד למועד הקבוע בהליך זה, ייפסלו ולא ייבדקו על

 
ניתן לעיין במסמכי המכרז )ללא זכות צילום וללא תשלום(, אצל מזכיר עיריית רהט,  .7.1.2

 פי תאום טלפוני מראש. -אך ורק על
 

כי ככל שמסמכי מכרז זה יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה, יתקיים העיון במסמ
המכרז באתר האינטרנט בלבד. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז שיפורסם באתר 

 לשם הגשתו לתיבת המכרזים.     ולא הנו לצורך עיון בלבדהאינטרנט של העירייה, 
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זכויות היוצרים ומסמכי המכרז הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע לשם  .7.1.3 
 כל שימוש אלא למטרה זו.    השתתפותו במכרז בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז

 
למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי הליך זה במלואם, הם רכושה של העירייה גם לאחר  .7.1.4

שמולאו על ידי המציע, וכי העירייה תוכל לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות 
המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את 

יו על פי המכרז ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה התחייבויות
 בקשר לכך.

 
למען הסר כל ספק, מובהר כי העירייה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי  .7.1.5

 המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא לשם השתתפות במכרז זה.
 

 אישור הבנת תנאים .7.2
 

קת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על כל מציע אחראי לבדי .7.2.1
 הצעתו ועל ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

 
כל מציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על  .7.2.2

עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף להזמנה 
 .(1טופס מס' זו )

 
לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי  .7.2.3

לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל 
יעמדו לזכותה של עיריית רהט כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי  -סיבה שהיא 

 המכרז.
 

 שינוי תנאי המכרז .7.3
 

נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי,  כל עוד לא .7.3.1
לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון 

 או סייג כאמור נדרשים לצרכי העירייה.
 

שינוי או עדכון או תיקון של תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב בלבד, שתופץ  .7.3.2
הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד הגישו טופס רישום מוקדם. למשתתפים ש
 . מתנאי המכרז

 
למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך בהודעה  .7.3.3

, והמשתתפים מוותרים מראש על באמצעות מזכיר עיריית רהטבכתב מטעם העירייה, 
 כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

 
ם בחתימת מרשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק המציע יחתו .7.3.4

 .ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו
 

שעות ממועד קבלתה. משתתף שלא אישר  24המשתתפים יאשרו קבלת ההודעה בתוך  .7.3.5
ידי העירייה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לראותו כמי שקיבל -קבלת ההודעה על

סעיף זה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין הודעה שניתנה בהתאם להוראות 
 מסירת ההודעה לידיו.

 
 מידע המסופק למציעים .7.4

 
המידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי העירייה, במסגרת מסמכי מכרז  .7.4.1

הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה במועד עריכת מכרז זה זה, 
 .ופרסומו
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מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר אומדנא  יחד עם זאת, מובהר כי 
בלבד ולא יחשב כעובדה מהותית, והעירייה אינה מתחייבת בצורה כלשהי לנכונות 

 ..ו/או לדיוקן
 

על המציעים לבדוק בעצמם ובאופן עצמאי את כל הנתונים המשפטיים, הטכניים,  .7.4.2
ם הגשת הצעותיהם או לשם והמקצועיים או העסקיים הרלוונטיים לכל אחד מהם, לש

 מילוי מכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז והחוזה.
 

ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו  .7.4.3
 ייעוץ משפטי ומקצועי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. 

 
או כל אחד מן המציעים כמי שקיבל בחתימתו של כל מציע על גבי מסמכי מכרז זה, יר

לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, ביצע את כל הבדיקות והבירורים שחפץ 
 לברר, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.

  
 הגשת ההצעות .8
 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1
 

 ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. .8.1.1
 

המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל על  .8.1.2
המסמכים הנדרשים. חובה על המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים 

 בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.
 

 המציעים יצרפו להצעותיהם מסמכים מקוריים בלבד.  .8.1.3
 

צילומים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק  המציעים רשאים לצרף העתקים
כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי 
שיקול דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של 

 המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.
 

טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו  .8.1.4
העירייה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה 

 תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים.
 

לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. העירייה תהא רשאית,  .8.1.5
בלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת על פי שיקול דעתה ה

או השמטה ביחס לתנאי המכרז. ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול 
 דעתה הבלעדי של העירייה.

 
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אסור למציעים למחוק, לתקן, להוסיף  או לשנות  .8.1.6

מך תשובות לשאלות הבהרה שנמסר בהליך את מסמכי הליך זה, למעט הוספת מס
 . שאלות ההבהרה

 
לראות בכל שינוי,  )אך לא חייבת( רשאיתבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 

מחיקה, תוספת או תיקון כאמור, משום הסתייגות של המציע מתנאי הליך זה או 
 . ההסכם שאמור להיכרת מכוחו, ולפסול את ההצעה מטעם זה

 
 מירה על הליך הוגןסודיות ההצעה וש .8.2

 
מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים  .8.2.1

בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה 
ו/או תכסיסנות ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/או הגשת הצעה בלתי הוגנת 

 השוויון החלים בהליך מכרז ציבורי. המפירה את כללי
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להזמנה זו ויגישה  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .8.2.2 
  כחלק ממסמכי ההצעה.

 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר  .8.2.3

ע מוותר בזאת על כל טענה חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מצי
 ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.

 
 הצעה חתומה .8.3

 
ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי  .8.3.1

החתימה של המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו 
 ע כחול(. להציע הצעות )בעט בלבד בצב

 
הסוכן  יצרףיובהר, כי במקרה ובו מוגשת ההצעה ביחד עם סוכן או סוכנות ביטוח, 

)או הסוכנות לפי העניין( את חתימתו להצעה זו, אך הוא לא יהיה רשאי לחתום על 
 .  לבדהצעה זו 

 
המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי ההצעה  .8.3.2

 (. 2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-מכי המכרז נחתמו עלוכל יתר מס
 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4
 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1
 

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל  .8.4.1.1
ידי העירייה כאמור במסמך זה, והכל, -שינוי שבוצע במסמכי המכרז על

 ם ומלאים.כשאלו חתומי
 

למעט כתיבת , לא מזוההסגורה  מעטפהעל מסמכיה, יוגשו ההצעה  .8.4.1.2
 .מספרו של מכרז זה לצרכי זיהוי בלבד

 
(, יש לצרף ביחד עם יתר מסמכי 8טופס מס' את ההצעה הכספית ) .8.4.1.3

ת, אשר תיפתח לאחר בחינת עמידת ההצעה, במעטפה סגורה ונפרד
  .המשתתפים בתנאי הסף

 
 ת הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.כל המסמכים והאסמכתאו .8.4.1.4

 
כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי העירייה )עותק מקור  .8.4.2

 לבד(.    ב
 

המציע יחתום באופן אישי על כל אחד מעמודי הצעתו, כאשר כל העמודים יהיו  .8.4.3
ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת 

יד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו התאג
 (. 2אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו )ראה טופס מס' 

 
כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו  .8.4.4

מפורט ומספור רץ של כל העמודים. כל  מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 
כקבוע  גש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף,מסמך המו

 במסמכי הזמנה זו.  
 

יש לצרף במעטפה  (8את ההצעה כספית )טופס מס'  –לתשומת לב המשתתפים  .8.4.5
סגורה ונפרדת, אשר תיפתח רק לאחר בדיקת עמידת המשתתפים בתנאי הסף של 

, גש בנוסף במעטפה נפרדת()גם אם תו שתוגש באופן גלויכספית הצעה . הליך זה
   תיפסל על הסף.
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לפסול הצעה  -אך לא חייבת  –העירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  .8.4.6 
   אשר לא יצורפו אליה המסמכים כמפורט לעיל. 

 
 תוקף ההצעה .8.5

 
( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1

 להגשת ההצעות.
 

החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  .8.5.2
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90בתוקפה למשך תשעים )

 
העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר  .8.5.3

 חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 
 

 קת ההצעותבדי .8.6
 

כל הצעה תיבדק על ידי העירייה. לצורך בדיקת ההצעות, העירייה  רשאית למנות  .8.6.1
, הן לעניין בדיקת עמידת המשתתפים בתנאי מומחה מטעמה ו/או צוות בדיקה מקצועי

 .  הסף והן לעניין בדיקת ההצעות לגופן
 

, והוא םזהות המומחה ו/או הרכב צוות הבדיקה יהיה בהתאם להחלטת ועדת המכרזי .8.6.2
 .  יכלול את מזכיר העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .8.6.3

לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון, לרבות, אנשי מקצוע 
 ידה כעובדים. -המועסקים על

 
 מכרז משא ומתן עם המציעים ב .8.7

 
שהצעותיהם העירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז,  .8.7.1

, והכל בכפוף לכל דין ולפסיקת בית אשר הוגשו לתיבת המכרזים נמצאו מתאימות
 המשפט בעניין זה.

 
 ראש העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן כאמור.  .8.7.2

 
ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת המכרזים תהיה -ייקבע עלאופן ניהול המשא ומתן  .8.7.3

רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים במכרז, ולעניין זה, היא 
 תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 

 
כי המשא ומתן יתקיים עם כל המציעים שהצעותיהם נמצאו כשרות, או  .8.7.3.1

לפי קביעת הועדה כאמור רק עם בעלי ההצעות הכשרות והנמוכות ביותר )
 לעיל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בעל יחידה למכרז;

 
כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל המציעים  .8.7.3.2

שנמצאו ראויים להליך המשא ומתן כאמור; ועדת המכרזים תהיה 
רשאית להעניק לצוות המנהל את המשא ומתן מטעם העירייה, את 

 מסגרת הפגישות עם המשתתפים השונים;הסמכות לקבוע את 
 

כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים במסגרת המשא  .8.7.3.3
(, בין שההצעה Best & finalומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית )

הסופית תינתן לצוות עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית 
-זאת בהתאם למועדים שייקבעו עלתוגש באופן נפרד לתיבת המכרזים, ו

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. 
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כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים שונים,  .8.7.3.4 
יהיו המציעים השונים רשאים להגיש לצוות הפועל מטעם העירייה, 

 מסמכים שונים אודות המכרז.  
 

המשתתפים במכרז, ייערך  בתום כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין .8.7.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן יהווה 

 חלק ממסמכי המכרז.  
 

והיא לא תהיה חייבת , מובהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן כאמור .8.7.5
 . לנמק את החלטתה שלא לנהל משא ומתן עם המשתתפים במכרז

 
 תפות במכרזתנאי הסף להשת .9

 
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 
 המציע הנו אזרח ישראל או תאגיד הרשום בישראל .9.1

 
על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות  .9.1.1

 תאגיד הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל.
 

הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם את  לצורך הוכחת עמידתו של .9.1.2
 העתק המסמכים הבאים:  

 
 מציע שהוא תאגיד רשום  .9.1.2.1

 
פי דין בישראל, יצרף להצעתו את -מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:
 

)העתק מאומת  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של  .9.1.2.1.1
שינוי שם ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת -על

 של התאגיד )ככל ששונה(.
 

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על  מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
 חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
   מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 
מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו צילום תעודת  .9.1.2.2.1

הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור, לרבות, צילום הספח 
ורף לתעודת הזהות כאמור, בין היתר לצורך הוכחת המצ

 מקום מגוריו.
 

, יצרף להצעתו את שותפות לא רשומהמציע שהוא בגדר  .9.1.2.2.2
ידי עו"ד, -הסכם השותפות בין השותפים כשהוא מאומת על

)ניתן למחוק  וכן, את צילומי תעודות הזהות של השותפים
 . מנוסח ההסכם פרטים בעלי אופי מסחרי(

 
 וותק - ניסיון מוכח .9.2

 
מלפני באספקה של ציוד מכני הנדסי לגופים ציבוריים, זאת לכל הפחות למציע ניסיון  .9.2.1

 .טרם מועד פרסום מכרז זה )יותר מארבע וחצי שנים 2014ינואר  1 -ה
 
 ממשלת ישראל, משרד ממשלתי, יחידת סמך –" לעניין סעיף זה גוף ציבורי"

פי דין, רשות -עלשהוקמה רשות צה"ל, משטרת ישראל, , חברה ממשלתית, ממשלתית
 ; מקומית, תאגיד עירוני )לרבות, תאגיד מים וביוב(, איגוד ערים
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לביצוע עבודות הנדסיות )לא  טרקטור –לעניין סעיף זה  –" ציוד מכני הנדסי" 
 חקלאיות(, דחפור או "באגר"; 

 
להצעתו לעיל, על המציע לצרף  9.2.1בסעיף של המציע בהוראות לצורך הוכחת עמידתו  .9.2.2

וכן (, 6טופס מס' תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז )
, המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור בכתב לצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות

 לעיל. 
 

לגבי ממליץ  או נותן אישור, יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא עובד, תפקידו 
 ורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע. בארגון, דרכי יצירת תקש

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים -מובהר כי הרשות תהיה רשאית, על .9.2.3

ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה -שהוצגו על
וועדת ידו ואולם נודעו ל-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-ביצוע עבודות שבוצעו על

 המכרזים.
 

 מספר כלי רכב שנמכרו – ניסיון מוכח .9.3
 

-של טרקטור יעה אופני מהדגם המוצע על יחידות 20באספקה של לפחות למציע ניסיון  .9.3.1
 2014ינואר  1ידו במסגרת הליך זה )או דגם בגודל דומה(, זאת במהלך התקופה שבין 

  חודשים(, זאת לגופים ציבוריים. 48)במהלך  2017דצמבר  31 -ל
 
 לעיל;  9.2.1כהגדרתו בסעיף  –" לעניין סעיף זה גוף ציבורי"
 

לעיל, על המציע לצרף להצעתו  9.3.1בסעיף של המציע בהוראות לצורך הוכחת עמידתו  .9.3.2
וכן (, 6טופס מס' תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז )

ל עמידתו בתנאי הסף כאמור , המצביעים עבכתב לצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות
 לעיל. 

 
לגבי ממליץ  או נותן אישור, יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא עובד, תפקידו 

 בארגון, דרכי יצירת תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע. 
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים -מובהר כי הרשות תהיה רשאית, על .9.3.3
ע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה ידי המצי-שהוצגו על

ידו ואולם נודעו לוועדת -ידי המציע, ואשר לא פורטו על-ביצוע עבודות שבוצעו על
 המכרזים.

 
 והפעלת ניידת שירות מוסך שירות מורשה .9.4

 
המציע מחזיק בעצמו ו/או שהוא קשור בהסכם למתן שירותים, עם מוסך מורשה לטיפול  .9.4.1

בציוד מכני הנדסי מן הסוג הנמכר בהליך זה, המנוהל ע"י מנהל מוסך מוסמך מטעם משרד 
ק"מ מן העיר רהט )הרדיוס ימדד מבניין  50התחבורה, אשר מצוי במרחק שלא יעלה על 

 העירייה(. 
 

" לעניין סעיף זה, הנו כאשר המוסך בבעלות המציע או שהמציע מחזיקמובהר כי "
 לצורך אספקת השירות.קשור חוזית עם המוסך 

 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו את  .9.4.2

  המסמכים הבאים:
 

)ב( לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים 5.1לפי פריט  בתוקףרישיון עסק  .9.4.2.1
 התקף. המציע יצרף  העתק של רישיון העסק 2013-טעוני רישיון(, תשע"ג 

 י עורך דין למקור.על ידהעתק יאומת למקור ו
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מטעם משרד התחבורה להפעלת מוסך השירות. המציע  בתוקףרישיון  .9.4.2.2 
, והעתק יאומת למקור התקףיצרף העתק של רישיון הפעלת מוסך שירות 

 ידי עורך דין. -על
 

קורות חיים, אסמכתאות לגבי  פרטים אודות מנהל מוסך השירות: .9.4.2.3
 הכשרה, העתק תקף של תעודת מנהל מוסך השירות.  

 
אסמכתא אודות הזכויות במקרקעין עליהם בנוי מוסך השירות,  .9.4.2.4

נסח רישום  המוכיחה כי המציע הנו בעל הזכויות במקרקעין אלה )כגון:
מקרקעין, הסכם חכירה מרשות מקרקעי ישראל, אישור זכויות 

 במקרקעין )רמ"י, חברה משכנת וכו'(. 
 

קרקעין עליהם הבעלים הרשום של המוסך ו/או של המ אינוככל שהמציע  .9.4.2.5
בנוי המוסך, אלא קשור עימו בהסכם התקשרות למתן שירותים , עליו 

 לצרף את נוסח ההסכם עם המפעיל או בעל הזכויות המדובר.
 

 8ברשותו ניידת שירות, הזמינה להגיע לעיר רהט תוך להראות כי יש המציע על , בנוסף .9.4.3
ת המציע בתנאי סעיף ת שירות. לצורך הוכחת עמידשעות ממועד קבלת קריא )שמונה(

 . זה, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים
  

כולל ציוד  –צילום של הרכב המשמש אותו כניידת שירות )חוץ וארגז  .9.4.3.1
 וחלקי חילוף(.

 
ידו, או לחילופין, -העתק של רישיון רכב של ניידת השירות המופעלת על .9.4.3.2

 העתק הסכם ליסינג מחברת ליסינג בדבר שכירת הרכב. 
  

 חזור כספי מינימאלימ .9.5
 

)מיליון( )לא כולל מע"מ(, ₪  1,000,000על המציע להיות בעל מחזור כספי, של לפחות  .9.5.1
 המבוקריםפי הדוחו"ת הכספיים -זאת על 7201, 6201, 5201משנות הכספים  בכל אחת

 של המציע לשנים אלה.  
 

את  למען הסר ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון
הכנסות המציע בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים 

 . הקשורים עמו או מפעילויות אחרות שהוא מבצע
 

 :אופן הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה .9.5.2
 

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף אלה, על המציע לצרף להצעתו אישור של 
ת עמידתו של המציע בתנאי המפורטים בסעיף זה, רואה החשבון של המציע, המאשר א

 (.5טופס מס' זאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז )
 

 .נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציעיש לערוך על גבי  5טופס מס' את 
 

 אינםמובהר, כי ככל שתנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים, הרי שנתונים אלה  .9.5.3
 כוללים מע"מ.

 
 הערת עסק חי או אזהרת עסק חיהיעדר רישום  .9.6

 
, לא רשומה הערת עסק חי או אזהרת 7201של המציע לשנת  המבוקרבדו"ח הכספי  .9.6.1

עסק חי, או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של 
 המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 

 
כטופס את בנוסח המצורף לצרף להצעתו את אישור רואה החשבון שלו, זעל המציע  .9.6.2

 להליך זה.  5מס' 
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 עמידה בדרישות המפרט .9.7 
 

להליך זה,  1ידי המציע, יהיה מאחד הדגמים המבוקשים בסעיף -עלכלי הרכב המוצע  .9.7.1
 ( .מסמך ג'ויעמוד בדרישות המפורטות במפרט המצורף להליך זה )

 
רכב זה יהיה המציע יהיה רשאי להציע טרקטור יעה אופני של יצרן אחר, ובלבד שכלי  .9.7.2

 בעל התכונות המפורטות במפרט הטכני ובעל מימדים דומים. 
 

  צרף את המסמכים הבאים:ליו עללצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה,  .9.7.3
 

)מסמך ג'(, כאשר המציע  מצורף להליך זהטכניות המפרט הדרישות ה .9.7.3.1
ידו עומד בדרישות המפרט כאמור, וכן, -מוצע עלמסמן האם הרכב ה

 להשלים את הפרטים הנדרשים להשלמה במפרט דרישות זה. 
 

לומים של הרכב המוצע )כולל צילומים ציבנוסף, על המציע לצרף להצעתו  .9.7.3.2
 של הרכב בעת ביצוע העבודה(

 
-לדרישות הליך זה תעשה על מסויםהתאמתו של כלי רכב  קביעתמובהר ומודגש, כי  .9.7.4

ידו(, באמצעות חוות דעת כתובה. -לידי איש מקצוע שייקבע ע-שפ"ע )או עלידי מנהל 
, ויראו כל משתתף כאילו הסכים מראש ומחייבת תהיה מכריעהמובהר, כי קביעה זו 

 לקביעה זו. 
 

 ערבות ההצעה .9.8
 

מאת בנק מסחרי ישראלי )לעיל  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .9.8.1
 , וזאתכולל מע"מ( אלף ארבעים)₪  0,0004"(, בסכום הערבות הבנקאיתולהלן: "

להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז; הערבות הבנקאית תהא ערוכה בנוסח 
 (. 3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז )

 
. ככל שהעירייה תחליט 2018אוקטובר  31ות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום בהער .9.8.2

עת לעת את על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מ
 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 

 
למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח  .9.8.3

שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין סכום הערבות 
 .עהאו מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצ

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל  על אף האמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .9.8.4

( חודשים, ובלבד 3מציע הארכת הערבות בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה )
  שדרישה זו הופנתה לכל המציעים.

 
העירייה תחזיר לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, או  .9.8.5

 לאחר שנחתם חוזה עם המציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע. בסמוך
 

העירייה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב  .9.8.6
בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו 

מות ו/או סירב למלא אחר מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשל
הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/או 
שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה 
בכל דרך אחרת מהוראות המכרז ו/או בכל מקרה שבו התברר לוועדת המכרזים כי 

ר תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן ו/או השוויוני בין המציע הגיש את הצעתו בחוס
המשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה שיש חשש לקיומה של ניסיון הטיה ו/או 

 הטעייה ו/או הצעה פיקטיבית וכיו"ב(. 
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אחר אשר מובהר, כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד  .9.8.7

 עומד לרשות העירייה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 

העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, מבלי שתצטרך להוכיח קיומו של נזק  .9.8.8
כלשהו שנגרם או לבססו ו/או לנמק בקשתה ו/או לבסס דרישתה ו/או לפנות קודם לכן 

  אל המציע, אלא שדי בהצגת כתב הערבות בפני הבנק.
 

יע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא אם כן מצ .9.8.9
 3המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תוקפה הינו 

חודשים מיום החזרתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך 
 משפטי בפני בית משפט. 

 
 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .9.9

 
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת 

 ההצעה:
 

הצהרה לפיה, המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים  .9.9.1
. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה 1976-ציבוריים, התשל"ו

 (. 4מס' טופס בנוסח המצורף למסמכי המכרז )
 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת  .9.9.2
 .1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .9.9.3

 
 .1976 -התשל"ו העתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, .9.9.4

 
 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .9.10

 
מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים המפורטים  .9.10.1

 במסמך זה, עליו לצרף להצעתו גם את כל המסמכים הבאים:
 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .9.10.1.1
 

המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי  .9.10.1.1.1
השתתפותו בהליך זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה 
תוך כדי הימצאות במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו 
המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים בו 

 15כטופס מס' קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף 
 להליך זה. 

 
ץ המשפטי תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היוע .9.10.1.1.2

 של העירייה טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה. 
 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.10.1.2
 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה  .9.10.1.2.1
למסמכי המכרז,  4טופס מס' בו, בנוסח המצורף כמסמך 

פי חוקי -בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, על
בה וההסכמים הקיבוציים העבודה ועל פי צווי ההרח

 הרלבנטיים. 
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בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי  .9.10.1.2.2 
שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, 
במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה 

ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה -על
ם האחרונות מהמועד של חוקי העבודה בשלוש השני

האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מנהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות 

 והקנסות כאמור או העדרם. 
 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים  .9.10.1.2.3
האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות 

ההצעה , 4ים בטופס המנויות בחוקי העבודה והמפורט
 . תיפסל על הסף

 
ידי מינהל -אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .9.10.1.2.4

( קנסות או 2ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשני )
יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים 

ההצעה תיפסל על , בשלוש השנים האחרונות, 4בטופס מס' 
סות בגין אותה עבירה . מובהר בזאת כי מספר הקנהסף

 ייספרו כקנסות שונים. 
 

העירייה תהיה רשאית לדרוש מן המציעים לצרף אישור  .9.10.1.2.5
מעודכן של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר 
ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם, על מנת להוכיח את 

 עמידתו של המציע בדרישה לעיל.
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית .9.10.1.3
 

צהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי המציע י .9.10.1.3.1
המציע עצמו וכן, כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד 
מנושאי המשרה במציע )כגון: חברי דירקטוריון, מנכ"ל, 
משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל 

 7במהלך  הורשעוכוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(, לא 
גשת ההצעה למכרז בעבירה שיש )שבע( השנים שקדמו לה

 . 14כטופס מס' עמה קלון, זאת בהתאם לנוסח המצורף 
 

עבירה שיש עמה , "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס'  .9.10.1.3.2
" הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, על קלון

 עבירה מסוג "פשע" או "עוון";
 

המציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם  .9.10.1.3.3
, עליהם יחתמו כל אחד 14הפלילי, בנוסח המצורף לטופס 

מבעלי המניות של המציע, וכן, כל אחד מנושאי המשרה 
 אצל המציע.  

 
הורשע המציע בעבירה כאמור, תהיה רשאית ועדת  .9.10.1.3.4

המכרזים לפסול את ההצעה וייראו אותה כאילו לא עמדה 
 בתנאי הסף. 
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 פרופיל של המציע .9.10.1.4 
 

 ופיל של המציע, ובו יפורטו הפרטים הבאים:על המציע לצרף להצעתו פר
 

צורת ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של המציע.  .9.10.1.4.1
ככל שהמציע נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית 
את הגופים האחרים החברים באשכול החברות, הקשר בינם 
לבין המציע, וכן, תחום הפעילות של כל אחד מן הגופים 

 הללו. 
 

ותו של המציע בתחום מתן השירותים נשוא תיאור פעיל .9.10.1.4.2
 ההליך.

 
 פירוט בעלי המניות או השותפים במציע. .9.10.1.4.3

 
 פירוט חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה של המציע. .9.10.1.4.4

 
פירוט נושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נשיא, מנכ"ל,  .9.10.1.4.5

סמנכלי"ם, איש התפעול הבכיר, איש הכספים הבכיר, איש 
)ככל שאצל המפעיל פועלת כוח האדם הבכיר, חברי הנהלה 

 הנהלה בנוסף לדירקטוריון או ועד מנהל(;
 

ככל שלמציע יש לקוחות הפועלים עיקריים. פירוט לקוחות  .9.10.1.4.6
 שמותיהם. בתוך העיר רהט, עליו לציין גם את 

 
כל נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון בנסיבות  .9.10.1.4.7

 העניין. 
 

 הסכם חתום .9.10.2
 

(, כשהוא מסמך ב'ההסכם המצורף להזמנה זו )על המציעים לצרף להצעתם את 
ידי -ידי המציע או מורשי החתימה מטעמו, והחתימה מאומתת על-חתום על

 עו"ד. 
 

 טפסים חתומים .9.10.3
 

 15עד  1על המציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים כטפסים מס' 
 המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים וחתומים.

 
 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.10.4

 
 ל המציעים לצרף להצעתם אסמכתא המעידה על רכישת מסמכי המכרז.ע

 
באישור של ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוים  איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי  .9.11

עומד בתנאי הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף 
של החלטה סופית, ועדת המכרזים רשאית ובכל מקרה, עד לקבלתה בתנאי הסף של המכרז, 

אף לפסול מטעם , ובמידת הצורך, לשוב ולבחון מחדש את עמידת המשתתפים בתנאי הסף
 .זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושר כי הן עומדות בתנאי הסף
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 מתן הבהרות להצעה והשלמת מסמכים .10 
 

ן המציעים מתן הבהרות בכתב העירייה שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מ .10.1
לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים הדרושים לדעתה לצורך 
בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה(, לרבות, לצורך 

 עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה )נכון למועד הגשת ההצעה למכרז(.  הוכחת
 

ה אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסרים בהצעה העיריי .10.2
מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות או לשיקול 

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

משכך, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת הצעות 
מר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, בטרם פסילת שהחו

הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים השונים בבקשה לקבלת השלמות 
 לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר לידיה.

 
ם המוכיחים בדיעבד את מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכי .10.3

עמידתו של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו במציע במועד 
הגשת הצעתו למכרז( או הגשה באיחור של הערבות הבנקאית, לרבות, תיקונה של ערבות 

 .  בנקאית פגומה לפי תנאי הליך זה
 

עדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור צוות הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מו .10.4
 בדרישתה להשלמת המסמכים. 

 
   הצעות המחיר .11

 
 אופן הגשת הצעות המחיר .11.1

 
  .מתן הנחה על סכום אומדן גלויהצעת הצעות המחיר תהיינה בשיטה של  .11.1.1

 
ידו, -כל מציע ימלא את פרטיו המלאים ואת שיעור ההנחה הכולל המוצע על .11.1.2

 למסמכי המכרז.  8ס' כטופס מזאת על גבי המסמך המצורף 
 

את ההצעה הכספית יש למלא בעט כחול בלבד, ולהגיש אותה במקור )לא  .11.1.3
 . יתקבל העתק צילומי של ההצעה(

 
ידם עבור מתן השירות נשוא הליך זה, -המציעים יפרטו את ההנחה המוצעת על .11.1.4

 "(.  התמורה המוצעת)להלן: " בלבד 8טופס מס' זאת על גבי 
 

עשירית האחוז ידם, עד לרמה של -המוצעת על חההמציעים יציינו את ההנ .11.1.5
 .)כלומר, עד לספרה אחת לאחר הנקודה(

 
ידם הן במספרים והן במילים, כל -על המציעים לציין את ההנחה המוצעת על .11.1.6

יגבר . במקרה של סתירה בין השניים, 8בטופס מס' זאת במקום המיועד לכך 
 . האמור במילים

 
על אומדן העירייה, אך ניתן יהיה שלא לציין יודגש, כי לא ניתן יהיה להוסיף  .11.1.7

(, ובמקרה כאמור, 0%הנחה כלל או לציין הנחה בשיעור אפס אחוזים )
  .התמורה תהיה לפי אומדן העירייה

 
הצעה שתכלול תוספת מחיר על אומדן העירייה )אפילו לגבי רכיב אחד בלבד 

 . ידי ועדת המכרזים-!!(, תיפסל על
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גיש במעטפה נפרדת וסגורה )על המציעים לצלם את ההצעה הכספית יש לה .11.1.8 
ולמלא אותו בהתאם להוראות סעיף זה(, ולסמן אותה כ"הצעה  8את טופס מס' 

כספית". ההצעה הכספית תיפתח ותיבדק רק לאחר בדיקת עמידתם של 
)ייפתחו רק המעטפות של המציעים שעמדו  המציעים בתנאי הסף של הליך זה

 בתנאי הסף(.
 

( תוספות ו/או הסתייגויות ו/או הערות  8צעת המחיר )טופס מס' לכלול בה אין .11.1.9
ו/או תנאים ו/או בקשות. הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו 

-תפסלנה על –תוספות ו/או הסתייגויות ו/או הערות ו/או תנאים ו/או בקשות 
 ידי ועדת המכרזים.  

 
המכרזים תהיה רשאית לפסול  . ועדת8חובה על המציעים לחתום על טופס מס'  .11.1.10

 ידי המציע. -(, לא ייחתמו על8הצעות, אשר הצעותיהם הכספיות )טופס מס' 
 

 הוראות שונות –ההצעה הכספית  .11.2
 

)או כל עדכון שיבוצע בעקבות משא ומתן שיתקיים עם הזוכה(,  8טופס מס'  .11.2.1
 ישמש כנספח התמורה של ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

 
לרבות, כפי  –היה בש"ח, בהתאם להצעתו הכספית התמורה שתשולם לזוכה ת .11.2.2

 שתהיה לאחר משא ומתן שנוהל עם הזוכה במכרז )אם ינוהל מו"מ כאמור(. 
 

לסכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק, והוא יהיה בהתאם לשיעור המחייב בדין,  .11.2.3
 כפי שיהיה מעת לעת. 

 
ה התמורה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם, ובהיעדר הגדר תנאי ההצמדה של .11.2.4

  .התמורה לא תהיה צמודהכאמור, 
 

 תנאי תשלום התמורה לזוכה ומועדי התשלום, יהיו בהתאם למוגדר בהסכם.   .11.2.5
 

למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי והוא יינתן עבור כל  .11.2.6
מרכיבי מתן השירות, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של 

חיר מטעמו לרבות )אך לא רק(: ציוד ואביזרים )לרבות, המציע בנוגע להצעת המ
ציוד ואביזרים מתכלים(, שכר עבודה, שכר מנהלים, יועצים, ביטוח, תקורה, 
רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה, 

 הסעה, דלקים, חשמל, מים, הנהלת חשבונות וכיו"ב. 
 

 הבחירה בין ההצעות .12
 

 ל הדעת של ועדת המרזיםשיקו .12.1
 

 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .12.1.1
 

ככלל, ועדת המכרזים תמליץ על הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר העומדת  .12.1.2
 בפניה, זאת בכפוף לכל דין. 

 
עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיריית רהט להתקשר  .12.1.3

ה ביותר, והועדה תהיה רשאית להמליץ על בעל עם המציע בעל ההצעה הזול
 ההצעה שתעניק לעירייה את מירב היתרונות.

 
בכל מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיקול דעתם הבלעדי  .12.1.4

 שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו. 
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ה, רשאית העירייה במסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ובבחירת ההצעה הזוכ .12.1.5

להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע 
 ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

 
ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו,  .12.1.5.1

או /מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי ו
צוות טכני מתאימים וכן, המלצות אודות המציע, הן לחיוב והן 

 לשלילה.
 

איכות העבודה או השירותים המוצעים, או נתונים מיוחדים  .12.1.5.2
שלהם, והתאמתם למערכות הקיימות בעירייה, לרבות, ניסיון עבר 

 בעבודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(. 
 

ר לבצע את בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ביות .12.1.5.3
העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס המוטל עליו 
ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות 

 הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט. 
 

לתקנות חובת  22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .12.1.5.4
 , לרבות, ניסיון עבר של מציע מסוים1993-המכרזים, תשנ"ג

 בביצוע עבודות קודמות עבור העירייה )לחיוב או לשלילה(.
 

 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה .12.1.6
 

במקרה של שוויון בין הצעות )לרבות במקרה של שוויון בין הצעות  .12.1.6.1
לאחר ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה 
רשאית לערוך הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות 

 יותר.ב
 

ההגרלה תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(,  .12.1.6.2
בנוכחות חברי ועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. 
משתתף יהיה רשאי להודיע בכתב בלבד, כי הוא מוותר על זכותו 

 להשתתף בהגרלה, בין בעצמו ובין באמצעות נציג מטעמו. 
 

ת אטומות ובלתי מזוהות, ההגרלה תהיה על דרך של נטילת מעטפו .12.1.6.3
אשר יונחו על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות 
יהיה פתקים, בהם ייכתב "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו 
במעטפה אחת, בתיבת המכרזים טרם ישיבת ועדת המכרזים בה 

 תתקיים ההגרלה. 
 

קביעת סדר בחירת המעטפות יוסכם בין המציעים המשתתפים  .12.1.6.4
 ידי הטלת מטבע.   -גרלה. בהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר עלבה

 
 תיקון טעויות .12.2

 
ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  .12.2.1

 בהצעות שהוגשו לה. 
 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .12.2.2
 בפרוטוקול. 

 
 ציע. ההודעה על התיקון תימסר למ .12.2.3
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 פסילת הצעות .12.3 
 

ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית לפסול   .12.3.1
הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או 
פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או 

מוטעית של נושא המכרז, זולת  מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה
 אם החליטה הועדה אחרת. 

 
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים שיפלו  .12.3.2

 בהצעה בתום לב.
 

 פי כל דין.-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה על .12.3.3
 

 הזוכה במכרז .12.4
 

בהתאם להוראות מכרז זה,  ועדת המכרזים של העירייה תבחר את הזוכה .12.4.1
 ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו בהסכם. 

 
ועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים,  .12.4.2

 כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, ולאחר מכן תקבל את החלטתה. 
 

או ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר,  .12.4.3
להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

 לעירייה. 
 

המכרז דנא הנו ביחס לכלל הפרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה אחת. לא  .12.4.4
 תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.

 
 הצעה יחידה .12.5

 
י הסף ו/או ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנא .12.5.1

ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא תהה 
)ו( לתקנות העיריות )מכרזים( 22בהתאם להוראות תקנה סעיף  רשאית להחליט

 . 1987-תשמ"ח –
 

 ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה.   .12.5.2
 

הנימוקים המפורטים בסעיף  ככל שוועדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן .12.5.3
 זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 
 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום למכרז חדש .12.6

 
מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות  .12.6.1

בצע את הפרויקט לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שי
עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה 
הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או המפרטים הטכניים 

 ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.
 

ימים להודיע לעירייה על קבלת הצעתה. לא  7למציע שידורג שני תהא שהות של  .12.6.2
ע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית העירייה לחזור עשה כן המצי

 ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
 

לא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לפרסם מכרז  .12.6.3
 חדש.  
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פי -התקשרותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה מותנית בכך שהזוכה על .12.6.4 
יא לעירייה, במועדים הקבועים בהזמנה זו ובהסכם, הן את ערבות סעיף זה, ימצ

 הביצוע והן את אישור עריכת הביטוח )כהגדרתם בהסכם(.
 

 סייגים .12.7
 

על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת המכרזים  .12.7.1
 רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

 
זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת העירייה,  במקרה כזה, המציעים לא יהיו .12.7.2

 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 
 

 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים .12.8
 

אין באמור בהליך זה, כדי לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת העיר רהט 
 )ג( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.148בהתאם להוראות סעיף 

 
 ההסכם .12.9

 
מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים למען הסר ספק 

 תוקף בין הצדדים. -הסכם בר
 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .12.10
 

בהתאם לכללי המכרזים, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית  .12.10.1
יום מקבלת  30של ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, זאת בתוך 

 צאות המכרז.ההודעה על תו
 

משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים, או  .12.10.2
בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף 
סוד מסחרי, או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, 

 בכלכלתה או בביטחון הציבור. 
 

, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש את יוןטרם מימוש הזכות לע .12.10.3
עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון על חלקים מן 
ההצעה הזוכה, והיקף העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או בהיעדרה אם בעל 

 ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  
 

ה בלבד, בכפוף למשלוח ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי העיריי .12.10.4
בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג העירייה, ובכפוף 

. מאה שקלים חדשים)במילים: ₪  100לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
כולל מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון; לסכום 

 זה יצורף מע"מ כחוק. 
 

יבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם משתתף ש .12.10.5
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )חצי  ₪  0.5לעירייה סך של 

A4.) 
 

קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י  .12.10.6
 גזבר העירייה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.

 
הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן  מובהר כי בעל ההצעה .12.10.7

המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של 
 בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה. 
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 תנאים כלליים .13 
 

 הדין החל .13.1
 

 הליך זה כפוף לדיני המכרזים החלים במדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.  .13.1.1
 

 ותוגשנה בהתאם לכל דין. תערכנה ההצעות .13.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .13.1.3
והגשת ההצעות, וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יחשבו כמי שויתרו מראש 

קבלתו של ייעוץ משפטי או ייעוץ -על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו או אי
 מקצועי אחר.

 
 ייחודיתתניית שיפוט  .13.2

 
כל עניין הנוגע למכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך 

 מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי בעיר באר שבע.  
 

 הוצאות ההשתתפות בהליך .13.3
 

כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי המכרז  .13.3.1
 ת נשוא המכרז. וביצוע בדיקו

 
  המציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלה. .13.3.2

 
 ביטול על ידי העירייה או דחיית תחילת ביצוע הפרויקט .13.4

 
 העירייה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא.  .13.4.1

 
ה או ידי העירייה, היא תהא רשאית לבצע את הפרויקט בעצמ-בוטל ההליך על .13.4.2

באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר 
 לכך. 

 
 שיקולים תקציביים .13.4.3

 
למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי מתן השירות נשוא מכרז זה,  .13.4.3.1

לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו 
את  של תקציב. לפיכך, העירייה שומרת על זכותה המלאה לבטל

המכרז ו/או לדחות את מועד תחילת מתן השירות )כולן או חלקן(, 
או להקטין את היקף מתן השירות תוך ביצוע ההתקשרות עם 

 כתוצאה משיקולים תקציביים.  המציע הזוכה
 

מובהר בצורה מפורשת כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם  .13.4.3.2
או להיקפו המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, יר

את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, 
מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה 
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 
העירייה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת מתן 

 השירות או היקפו לפי המכרז.
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כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז בשל  עוד מובהר, .13.4.3.3 
הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר כהקטנה של 
החוזה שייחתם בין הצדדים. העירייה תפעל להקטנת היקף 
הביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לכלל העבודות, והתשלום בפועל 
יהיה בהתאם למדידה בפועל של העבודות שבוצעו, בהתאם 

 . ירים הנקובים בהצעת המציעלמח
 

מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו 
הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת היקף 

 . מתן השירות בשל היעדר תקציב כאמור
 

של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, עוד מובהר, כי במקרה  .13.4.4
ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז 
שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה 

  וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. 
 

 הצעה בודדת -ההצעה  .13.5
 

 להגיש הצעה אחת בלבד למכרז. כל משתתף רשאי  .13.5.1
 

האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי  .13.5.2
" כאחזקה של שליטהגורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "

 -מזכויות הצבעה באסיפה הכללית ו/או הזכות למנות יותר מ 20%-למעלה מ
 יד.מהחברים בגוף המנהל את התאג 25%

 
 ועדת המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף זה.  .13.5.3

 
 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .13.6

 
"(, והוא יחל הזוכה המקוריהיה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה )להלן: " .13.6.1

ו של בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכיית
"( ו/או הזוכה האחרהזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן: "

ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק 
את ביצוע העבודות ולהעביר לעירייה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח 

ניסת הזוכה האחר לעבודה עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כ
באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד 

 העברת האחריות על ביצוע הפרויקט. 
 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  .13.6.2
למועד  ידיו בפועל, עד-זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על

 הפסקתה בפועל. 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .13.7
 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי הודעות מטעם העירייה ו/או  .13.7.1
הודעות מטעם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב בלבד, ולא יהיה כל תוקף 

 פה או בכל דרך אחרת.-לכל הודעה ו/או מצג שניתנו בעל
 

ועדת המכרזים היא במשרדי העירייה כמפורט לעיל, אצל מזכיר כתובתה של  .13.7.2
 העירייה.

 
כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם. בהיעדר כתובת  .13.7.3

אחת, תיחשב הכתובת שנמסרה בעת מפגש המציעים ככתובת המחייבת מטעם 
 המציע, אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  31עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
לח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים, יראו אותה כאילו כל הודעה אשר תיש .13.7.4

 התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם לתנאים הבאים:
 

ואז יראו את  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .13.7.4.1
( ימי 3ההודעה כאילו התקבלה אצל המשתתפים בתוך שלושה )

 עסקים מיום המשלוח; 
 

ואז יראו את  –מצעות בפקסימיליה או בדוא"ל ידי משלוח בא-על .13.7.4.2
 ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד; 

 
 בעת מסירתה. –באמצעות מסירה אישית או מסירה ביד  .13.7.4.3

 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

 טלאל אלקרינאוי 
 ראש העירייה 
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 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה
 

 לכבוד
 עיריית רהט

 
 .נ,ג.א

 
 טרקטור יעה אופניאספקת בנושא:   2018/13מכרז מס' הנדון: 

 
, למדנו והבנו את האמור בהם, 13/2018אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי מכרז  .1

ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על 
-ידיעה או אי-נו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באיהצעתנו או על מתן השירות, וכי א

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 
 ביצוע העבודה נשוא הליכי המכרז.

אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכן במסמכים המצורפים על דרך  .2
 הפניה ועל כל נספחיהם וצרופותיהם.ה

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  .3
 מחייב מבחינתנו.

ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הרשות בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה  .4
מסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הינו חתימת חוזה וקבלת אישורי הרשות בתאם ל

הרשות למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה 
רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן 

נה, דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טע
 בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבות המפורטת בהסכם  .5
המצורף למכרז, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים 

 המצאה.
 ו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת ערבות )כולל הארכה(.הצעתנו ז .6
אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .7

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
כם כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודת .8

 בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.
ככל שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,  .9

 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
הנזכרים  במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים .10

ימים, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  7בהסכם הנכלל תוך 
, ומבלי לפגוע ביתר זכויות הרשות, תהא הרשות זכאית לחלט את סכום הערבות 1970-חוזה( תשל"א

הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך 
 המו"מ.

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם  .11
 על ידי הרשות וקבלת הזמנת עבודה מאת הרשות .

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
   

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
 

 2018תאריך: ___ ____ 
 

 
 לכבוד:

 ית רהטעירי
 

 א.ג.נ.
 

 אישור זכויות חתימה בשם תאגידהנדון: 
 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים על ההצעה 
 13/2018"( במסגרת ההזמנה להציע הצעות למכרז מס' המציעשהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

"(, מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם לעניין המכרז)להלן: " (2018עה אופני )אספקת טרקטור י בנושא:
 המכרז, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 ערבות בנקאית )ערבות הצעה(

 
 _____/_____/2018תאריך 

 
 דלכבו

 עיריית רהט
 

 א.ג.נ.
 

 :ערבות בנקאית מס'__________ הנדון:
 
 

"(, אני/ו הח"מ, ערבי/ם בזאת כלפיכם לשלם לכם כל המבקשעל פי בקשת _______________ )להלן: "
"(, בקשר סכום הערבות)להלן: "₪( אלף  ארבעים)במילים: ₪  40,000סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

 בויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להציע הצעות למכרזלעמידתו של המבקש בהתחיי
 . (2018בעניין רכישת טרקטור יעה אופני )  13/2018מס' 

 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1

ת דרישתכם במשרדנו, לפי ( ימים ממועד קבל7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין,  .2

וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
 יעלה על סכום הערבות.

 
ו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, התחייבותנ .3

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 
 . 31.10.2018כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום  .5
 
 
 

 בכבוד רב,
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 יר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבורייםתצה

 
אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 

 האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן.
 

 "(.המציעלן "אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )לה .1
 
)להלן:  1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2

-שפורסם על 5/2018"(, זאת כחלק מהגשת הצעת המציע למכרז מס' חוק עסקאות גופים ציבוריים"
 "(. המכרזידי עיריית רהט )להלן: "

 
שבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה הריני לאשר כי המציע מנהל את פנקסי הח .3

 ;1975-]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
 

הריני לאשר כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על  .4
 עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 
ה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליו/ה )כהגדרת עד למועד עריכת תצהירי ז .5

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 
 .1987 -ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 
ותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, אשר הצהרתי זו הינה אישית ובאחרי .6

 הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
 
 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .7
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ 

תייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ה
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 
יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו 

 בפניי.
 
 

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 5טופס מס' 

 
 _____/____/2018תאריך: 

 
 }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לוגו של משרד רואה החשבון{

 
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ,

 
 חברת ______________ בע"מ/ח.פ._____________הנדון:  

 
 

 13/2018"(, ובמסגרת הגשת הצעת המציע למכרז מס' המציע____ )להלן: "כרואי חשבון של ________
 , אנו מתכבדים לדווח כדלקמן:(2018אספקת טרקטור יעה אופני )שעניינו 

 
לא כולל ויותר, ₪( )מיליון ₪  1,000,000הריני לאשר כי המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות   .1

של  המבוקריםפי הדוחו"ת הכספיים -, זאת על2016 ,2015, 2014, בכל שנה משנות הכספים מע"מ
 המציע לשנים אלה.

 
הריני לאשר כי המחזור הכספי של המציע המפורט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא  .2

 הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים עמו.
 

רשומה "הערת עסק חי" או , לא 2016הריני לאשר כי בדו"ח הכספי המבוקר של המציע לשנת  .3
"אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע 

 להמשיך לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 ________________, רו"ח
 משרד רו"ח _________________
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 בר ניסיון עברמציע בדתצהיר 

 
אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 

 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 
אני משמש בתפקיד _______________ אצל  _________________ בע"מ ע.מ/ח.פ.  .1

"( ומוסמך מטעמה לתת תצהיר זה כחלק מהגשת הצעה למכרז מציעה_________ )להלן: "_____
 "(.המכרזידי עיריית רהט )להלן: "-שפורסם על 13/2018מס' 

 
 כמפורט להלן:   מציע סיפק את הציוד המכני ההנדסי הנני מצהיר, כי ה .2
 
 לקוח ה' לקוח ד' לקוח ג' לקוח ב' לקוח א'  
      

      :שם הלקוח
      

      יצרן כלי הרכב
      

       הדגם שנמכר/סופק:
      

      מועד המכירה:
      

      מועד האספקה:
 

 הערות:
  

 .)לצלם את התצהיר ולצרף אותו( המשתתפים רשאים להוסיף לקוחות נוספים א. 
בלה, באמצעות מסמך במקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים, ניתן למלא את הפרטים אשר בט ב.

 שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו או לצלם את הטבלה ולצרפה לתצהיר.
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
גב' אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/

________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
 
 

___________________ 
 +חותמת(עו"ד )חתימה 
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 2018/13מכרז 
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 
, אנו הח"מ 1977-חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  .1

 __________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 

ין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישר .1.1
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עיריית 

"( או בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל העירייהרהט )להלן: "
 הזמנה הנובעים ממנו./גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד  .1.2

העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 
 התקשרות ו/או לכל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 
או בעקיפין, עם בעל תפקיד בעירייה ו/או עובד לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/ .1.3

העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או 
 לא תחרותית.

 
לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה ו/או  1.3עד  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4

 כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.
 

לעיל, ידוע לנו כי העירייה שומרת  1חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  במידה ויתעורר .2
לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי 

"( ו/או לא לקבל את הליך ההתקשרותנעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "
ות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל הצעתנו בהליך ההתקשר

 בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 
אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים  .3

 הזמנה הנובעים ממנו.בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של העירייה ו/או הסכם/
 

ידי עיריית רהט ושעניינו: -שפורסם על 13/2018הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .4
 .(2018רכישת טרקטור יעה אופני )

 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 שם: _____________________
 

 חתימה: ___________________
 

 חותמת )חברה(: ______________



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  39עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 8מס'  טופס

 טופס הצעה כספית
]הערה: את טופס ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה נפרדת וסגורה ולצרף אותה ליתר 
מסמכי ההצעה. המעטפה תפתח רק לאחר בדיקת תנאי הסף. הצעות כספיות שיצורפו 

 באופן גלוי, יביאו לפסילת ההצעה על הסף וההצעה כולה לא תיבדק[
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 הטעיריית ר
 

 ג.א.נ.,
 

 (2018רכישת טרקטור יעה אופני ) – 2018/13מכרז מס' הנדון: 
 

אספקה של אני הח"מ __________________ בע"מ ח.פ. _____________, מגיש בזאת הצעה ל .1
ימים ממועד חתימת העירייה על ההסכם  )תשעים( 90, זאת בתוך יריית רהט.טרקטור יעה אופני לע

 עימי. 
 

רם מילוי הצעה זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז על הריני לאשר כי ט .2
מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעות הכספית למכרז, וכן, אופן בחירת 

 ההצעה הזוכה.
 

לאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל 
ופן שבו מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגשת הנוגע לא

 ההצעות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז.
 

הריני לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור מתן השירותים נשוא המכרז,  .3
בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההסכם, לרבות  מתן השירותיםכוללת את כל העליות הדרושות לשם 

 תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 
 

כמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות לשם  .4
ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי הוצאות אלה 

: עלויות ייבוא, טיפול ברכישה, טיפול בכל הליך ייבוא כלי הרכב ושחרורו מן בין היתרכוללות, 
המכס, טיפול בכל הליכי הרישוי של כלי הרכב עד להכשרתו לנסיעה בטיחתית ורישומו על שם 

 . העירייה, טעינה ופריקה, הובלה, טיפולים שוטפים, ביטוח
 

 ידי:-ת עללאור כל האמור לעיל, להלן הצעת המחיר המוצע .5
 

 )כולל מע"מ(₪  450,000    אומדן העירייה: .5.1
 

 _________( % ____ )במילים:    הנחה המוצעת: .5.2
 )יש לציין את ההנחה עד לרמה של עשירית אחוז(.

 
 ____________ ₪  הצעת המחיר לאחר הנחה )כולל מע"מ(: .5.3

 
 ידוע לי כי הצעת המחיר לעיל, כולל את ההובלה לעיריית רהט. 

 
 ת והתחייבויות כלליותהצהרו .6

 
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות  .6.1

 לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  40עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
עפ"י  הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות .6.2

מסמכי המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן השירות 
 באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז.

 
אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב  .6.3

עצמנו להציע ומצהירים שיש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על 
מתן השירות במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות בגין העדר כוח 

 אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל.
 

אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים והרישיונות להם אנו נדרשים או נדרש  .6.4
 לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ההתקשרות.

 
 טעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או תוספת.הגשת הצעה מ .6.5

 
הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות, ההסכם המצורף לו  .7

מפרט, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה הו
י כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת האמור ובחינה כאמור, ולא תהיה ל

 . במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראש
 
 
 

 
________  ______________  ______________ 

 חתימה וחותמת         שם החותם                תאריך
 
 
 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 9טופס מס' 

 
 _____/____/2018תאריך: 

 

 טופס רישום מוקדם :2018/13מכרז 
 [2018יולי  24]את טופס הרישום המוקדם יש למסור עד ליום 

 
 לכבוד 

 מר עלי אבו אלחסן
 מזכיר עיריית רהט

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  mazker@iula.org.ilבדוא"ל:

 
 

 א.נ,
 

 (2018ור יעה אופני )רכישת טרקט – 2018/13מכרז  –טופס רישום מוקדם   הנדון:
 
 

 להזמנה להציע הצעות למכרז שבנדון, להלן פרטי המשתתף 6.2בהתאם למפורט בסעיף 
 
 
 ___________________________.   שתתף:שם המ .1

 
 ________________________.___    .:ח.פ.ת.ז./ .2

 
 ______________._____________  )משרד ראשי(: כתובת .3

 
 ____._______________________   פון משרד ראשי:טל .4

 
 ____._______________________   פקס'  משרד ראשי: .5

 
 ____._______________________  דוא"ל משרד ראשי: .6

 
 ____._______________________  שם הנציג של המשתתף: .7

 
 ___________________________.   תפקידו של הנציג: .8

 
 ___________________.________  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 ________________.___________  :טלפון של הנציגנייד/מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה  תאריך  תפקידו  שם החותם
 

 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 10' מס טופס

 ביצוע ערבות כתב
 
 

 לכבוד:
___________________ 

 

 שם הבנק:  _________________.
 סניף הבנק: _______________. 

 ניף:  ___________ .מס' טלפון של הס
 מס' הפקס של הסניף: ____________.

 
   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זיהוי ____________  .1

( אנו ערבים בזה כלפיכם "הנערב"_____________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
"סכום )להלן: ( ₪אלף לושים )במילים: ש₪  30,000עד לסך באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום 

 או להסכם שנכרת מכוחו.  13/2018( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' הערבות"
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(,כפי שהוא מתפרסם מפעם  .2

 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 
לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _________ שהתפרסם בתאריך _________)או "המדד היסודי"  

 בסמוך( בשיעור __________ נקודות.
לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות "המדד החדש"  

 זו.
 דלקמן:הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כ .3

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת  
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  
 .הערבות ללא כל הפרשי הצמדה

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4
או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על 
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק כלפיכם טענת 
 הסכום האמור מאת הנערב. 

מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  .5
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.
לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .6

שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם 
 הבלעדי.

תהיה בטלה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה .7
ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

 
 בכבוד רב, 

 
 

  בע"מ בנק _______________ 
 

 ____ וחותמת הסניף.טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _____________________



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 11טופס מס' 

 
 טופס פרטי חשבון בנק

 תאריך:___________       
 לכבוד

 עיריית רהט )גזברות(
 

 ג.א.נ, 
 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 
 "(הספק________________________________  )" שם החברה :

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 
 תשלום:

__ עיר ___________ רח' _________________מס' ___
 מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________

 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________
ה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם הננו מתחייבים בז

 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 
, אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת

כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"הקבלן"(, וחתימתם מחייבת את 
 הקבלן.

 
_______________________ _____________ 

 תאריך חתימה + חותמת
 

 אישור הבנק
 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

 
___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
 

עם פרטי החשבון המפורט לעיל, ולסמן אותה  הערה: במקום אישור של הבנק, ניתן לצרף המחאה )צ'ק(
 "מבוטל/ת". 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 12טופס מס'  
 

 תצהיר התחייבות בדבר לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 
 

______ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. _________
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
 12/2018"(, במסגרת מכרז מס' המציעהנני נותן תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: " .1

 בי העיר רהט."( שעניינו פינוי מפגעים ופסולת יבשה מאתרים ברחהמכרז)להלן: "
 

 אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  .2
 

פי -הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות עובדים, על .3
זה,  חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק. לעניין תצהירי

 ", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, וכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה:חוקי העבודה"
 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 1949 -לעבודה(, תש"ט חוק החיילים המשוחררים )החזרה .3.3
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .3.5
 1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .3.13
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 1988-"חחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ .3.16
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .3.17
 1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת עובדים על .3.18
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 1998-ק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חלחו 8סעיף  .3.20
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .3.24
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25
ידות או במינהל התקין(,  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המ5סעיף  .3.26

 1997-תשנ"ז
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הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .4
השנים האחרונות ממועד  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-התשל"ו

למכרז זה, בעבירה שעניינה הפרת חוקי ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות 
 העבודה.

 
כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר  .5

משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות 
 למכרז. 

 
טל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הו

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 
 משתלם לו שכר. 

 
הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות בו, הריני  .6

יע ו/או מי מטעמו יקיימו בכל תקופת החוזה שייחתם מכוח להתחייב )גם בשם המציע(, כי המצ
המכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה כאמור, את דרישות החוק 
המפורטות בכל אחד מחוקי העבודה )כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל חוקי העבודה העתידיים שיהיו 

מים(, וכן, בכל הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על בתוקף )לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיי
המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל שייחתמו, ו/או יתוקנו לרבות צווי ההרחבה 

 שהוצאו על פי הסכמים אלה.
 

הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי זה, תהווה הפרה של החוזה 
 ן עיריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל הסכם זה. שייכרת בין המציע לבי

 
 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 
 
   
   
 

 אימות חתימה
 

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' _____________________ 
ה את משמעות חתימתו/ה על /נושא/ת ת.ז. מס' ________________________ , ולאחר שהסברתי לו

התצהיר לעיל, והזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

 
 
 
 _______________, עו"ד  
   

 
 
 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  46עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 13טופס מס' 

 
 הסכם עיריית רהטהצהרת הזוכה טרם חתימה על ה

 (13/2018)מכרז מס' 
 

אנו הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. _________________ 
המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של _______________ בע"מ ח.פ. ____________ )להלן: 

 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכה"
 
וכי בהתאם   "(המכרז" ו"ההצעה)להלן: " 13/2018ידי הזוכה הצעה למכרז מס' -לאשר כי הוגשה עלהריני/ו  .1

ידי ועדת המכרזים של עיריית רהט -להודעת העירייה מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה על
 כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 
ידי הזוכה וכי אין בזמן -ינה בתוקף, כפי שהוגשה עלהריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הזוכה למכרז ה .2

שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז הנ"ל, והיא מחייבת את 
 הזוכה לכל דבר ועניין.

 
ידי הזוכה במסגרת -הריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנמסרו על .3

ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו למכרז, שהוגשה למכרז, לכל דבר ההצעה 
 ועניין וללא הסתייגות.

 
הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם בין העירייה לבין  .4

נושאי המשרה בו ו/או מי מבין מבעלי המניות  הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין
שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית רהט ו/או עם נבחר ציבור ו/או עם עובד עירייה, 
ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי 

ציעים האחרים שהשתתפו במכרז, בין קשר ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני המניות שלו, לבין המ
 לבין המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה כלשהו.

 
-הריני/ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו באופן ישיר על .5

י. ידוע לי כי כל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות ידי, שלא באמצעות קבלן משנה שאינו עובד שכיר של
מנהל העבודה ו/או העברת עבודות לקבלני משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך 

 ורק בכתב ומראש, בהתאם להוראות ההסכם והגורמים המוסמכים בעירייה. 
 
ת הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתברר כי האמור בהצהרה זו הריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעו .6

איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועיריית רהט תהיה רשאית לבטל את 
  ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

 
 

 ולראיה באתי/נו על החתום ביום ____________
 
 

________________________  ___________________ 
   

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 
_________ עו"ד, מר/גב' ______________ 
נושא/ת ת.ז. מס' _________________, ולאחר 
שהסברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על 
התצהיר לעיל, והזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 
האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה אם לא 
 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני  
_________ עו"ד, מר/גב' ______________ 
נושא/ת ת.ז. מס' _________________, ולאחר 
שהסברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על 

את  התצהיר לעיל, והזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר
האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני
   

 _______________, עו"ד  _______________, עו"ד
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 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי

 ינו תאגיד(:)תמולא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע ה
 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את 
 האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
"( המציעאני משמש בתפקיד ___________________ בחברת _______________ )להלן: " .1

 א כאשר המציע הינו תאגיד()ימול
 
שעניינו פינוי מפגעים 12/2018תצהיר זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'  .2

 "(. המכרזופסולת יבשה מאתרים שונים מרחבי העיר רהט )להלן: "
 
הריני להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את  .3

 יחס לכל אחד מבעלי המניות(: הסעיף ב
 

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.1
 

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.2
 

הריני להצהיר כי נושא המשרה אצל המציע הם האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף ביחס לכל  .4
: חברי דירקטוריון, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל "נושא משרהאחד מנושאי המשרה. "

 כספים, מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(:
 

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.1
 

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.2
 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  7מציע לא הורשע במהלך הנני מצהיר כי ה .5
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 ככל שהמציע הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: 

 
 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .5.1

 
 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .5.2

 
 מועד מתן גזר דין: _______________. .5.3

 
 גזר הדין: ______________. .5.4
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)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה  7הנני מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  .6

 פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  
 

 יר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: ככל שהמצה

 
 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .6.1

 
 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .6.2

 
 מועד מתן גזר דין: _______________. .6.3

 
 גזר הדין: ______________. .6.4
 

לעיל(  3לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול בעלי המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  הנני מצהיר, .7
לעיל(, אף אחד מבעלי המניות ו/או נושאי המשרה  4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש  7אצל המציע לא הורשע במהלך 
 רתה במסמכי המכרז(.  עמה קלון )כהגד

 
ככל שאחד מבעלי המניות ו/או מנושאי המשרה הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את 

 הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 
 שם בעל המניות/נושא המשרה: _______________. .7.1

 
 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .7.2

 
 ת העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________.מהו .7.3

 
 מועד מתן גזר דין: _______________. .7.4

 
 גזר הדין: ______________. .7.5
 

הנני מאשר כי לאחר בדיקה שביצעתי, לא תלוי ועומד נגד המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע  .8
בירה שיש עמה קלון )כהגדרתה ו/או כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, כתב אישום בגין ע

 במכרז(. 
 

ככל שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד 
מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס 

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 
 משרה: _______________.שם בעל המניות/נושא ה .8.1

 
 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .8.2

 
 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .8.3

 
 השלב בו מצוי ההליך הפלילי: _______________. .8.4
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 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .9
 
 
 
 חתימת המצהיר 
 
 

 אישור:
 

אני הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ 
המוכר/ת לי אישית )זיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________( ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

, עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן
 אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 
 _____________, עו"ד 
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 נספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית

 )יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה(
 
 

שאה לעיריית אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והר
רהט ו/או ליועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/או למבקר עיריית רהט )מר עאמר אבו 
האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת 

 ישראל, ירושלים.
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

 יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעה למכרז.
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 15טופס מס' 

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 
 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
 
גרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. הצהרה זו ניתנת במס .1

אספקת טרקטור יעה אופני לעיריית  13/2018"( למכרז מס' המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז)להלן: "רהט 

 
ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2

סודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי תהווה הפרה י
-נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על

 ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית רהט ו/או מי מטעמה. 
 
 עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עירוניהצהרה בעניין ניגוד  .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 קובע כדלקמן: 
 

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו, -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת 
 למענה.

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2
  

 .איננו עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטאנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 
, הט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטעובדים בעיריית ראנוכי ו/או ן/בת זוגי  .3.2.2

 כדלקמן: 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 
ב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה למיט .3.3.1

 המקומית לתכנון ובנייה רהט.
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בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח  –" קרובלעניין הצהרה זו: "

או אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או 
 ת )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;אחו

 
 או:

 
קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה  יש לילמיטב ידיעתי,  .3.3.2

 המקומית לתכנון ובנייה רהט, כדלקמן: 
 

._______________________________________________ 
 

___________________________________.____________ 
 

._______________________________________________ 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  .3.4
יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד 

י עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין עיריית רהט ולא ידוע לי כ
 בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4

 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 קובע כדלקמן: 
 

אחד חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש ל א. )א(122
מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או 
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 
 אח או אחות

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 
 קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית רהט.למיטב ידיעתי, אין לי  .4.2.1

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

___________________________________________.____ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות, הורה  –" קרוב"

של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, 
 אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
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האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז(  מבלי לגרוע מן .4.3

לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית 
 רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 היעדר ניגוד ענייניםהצהרה בדבר  .5

 
הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש  .5.1

עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים 
 העירוניים של עיריית רהט. 

 
 לעניין סעיף זה:

 
אגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של ת ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
 
 
מית לתכנון נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקו ":תאגיד עירוני"

ובנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה 
המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, 

 חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש  .5.2
יית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים עיר

העירוניים של עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי 
 מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל. 

 
 לעניין סעיף זה:

 
שם אחר(, דירקטור )או יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
 
י נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב "מ ":תאגיד עירוני"

רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, 
אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת 

 המתנ"ס ברהט.  
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים 
 –יה מועמד לאחד התפקידים הללו המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות ה

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ או 
 היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 
._____________________________________________________ 

 
_______________________________________________.______ 

 
._____________________________________________________ 
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הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא  .5.3

משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים כלשהם )עבודות 
ווחה, שירותים בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הר

 בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת הציבור(:  
 

 לעניין סעיף זה:
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק עצמאי  ":בעל תפקיד"

חיצוני בתחומי תפעול, פיננסיים, תקציב או  החיצוני לספק, לרבות יועץ
 כוח אדם; 

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל 

 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:  –
 

._____________________________________________________ 
 

_______._____________________________________________ 
 

.____________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא  .5.4
משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות מקומית המצויה 

מחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי בעל תפקיד לאחד הגורמים ב
 הנ"ל:  

 
 לעניין סעיף זה:

 
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או ועדת  ":מוסד תכנוני"

 משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור(, אשר לרשות מקומית  ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות דירקטורים או 20%יש בו מניות בשיעור העולה על 
מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום העיסוק של התאגיד אשר 

 יהיה;
 

במהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים ככל ש
נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומית ו/או שם התאגיד העירוני,  –המפורטים לעיל 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 
 

._____________________________________________________ 
 

_________.____________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
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 אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד בכיר בועדה
המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשור לנבחר 

 ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.
 

 לעניין סעיף זה:
 
כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך שלוש  ":נבחר ציבור"

ה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם השנים שקדמו לחתימה על הסכם ז
הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים 

 יותר במועצת עיריית רהט;
 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה,  ":עובד בכיר בעירייה"

ריית סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, מבקר עי
רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר העירייה, מנהל אגף בעירייה; 

 מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר  ":עובד בכיר בועדה"

מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל 
המקומית, תובע עירוני העוסק בתחום התכנון ובנייה )לרבות,  הועדה

תובע חיצוני שאינו עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח 
 על הבנייה; 

 
 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף תאגיד עירוני"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":מנהל בתאגיד עירוני"

 ר בתאגיד;    מבק
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 
נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,  –המפורטים לעיל 

 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 
 

_______________________.______________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 
הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט שומרות  .6

תתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע לעצמם את הזכות לבטל את הש
לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל 
אינן נכונות או אינן מדויית או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות העירייה ו/או הועדה 

לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד ה, המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפח
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה

ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית רהט ו/או הועדה המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול 
 ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 
רה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני הריני לאשר כי האמור בהצה .7

 לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 
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אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את  .8

על בהתאם המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפ
 להנחיותיה.

 
 

___________________ 
 חתימה

 
 

 אישור
 

אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 
כי עליו/ה לומר ................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו 

את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות 
 הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 
___________________ 

 ,עו"ד                            
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 מסמך ב' 
 
 אישור יועמ"ש העירייה לחוזה  
   
י מכרז החוזה הוא חלק ממסמכ  

ידי -שפורסם. החוזה נבדק על
 הח"מ והוא מאושר לחתימה. 

   
 _____________, עו"ד  
   
 תאריך: __________  
 

 חוזה לאספקת טרקטור יעה אופני
 (13/2018)מכרז מס' 

 2018שנערך ונחתם ברהט ביום ______ לחודש ____שנת 
 

 עיריית רהט  בין:
 רהט 8מרכז מסחרי רהט, ת.ד. 

 צעות מורשי החתימה מטעמה:באמ
 ראש העירייה, גזבר העירייה, החשב המלווה

 "(המזמין" או ה"העירייה)להלן : "
 מצד אחד;

 שם _____________________  לבין:                       
 ח.פ. ____________________

 מרחוב _______________________
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

_________________________ 
 : "הספק"(להלן)

 מצד שני;
 

לרכישה, אספקה ואחזקה של טרקטור יעה אופני   13/2018והעירייה פרסמה מכרז מס'  :הואיל
 "(, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו; המכרז)להלן: "

 
 והספק הגיש הצעתו למכרז זה; :והואיל

 
בדבר רכישת מכונות טיאוט  בהתאם לתנאי המכרז והעירייה החליטה לקבל הצעת הספק  :והואיל

 "(;הטובין/השירותיםחוזה זה ונספחיו )להלן: "
 

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן  :והואיל
 השירות נשוא  המכרז בהסכם זה;

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא .1
 

 להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא 1.1
 

לשם ביצוע העבודות הספק מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  1.2
 בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.
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 תקופת החוזה .2 
 

בהצעתו, אזי חוזה  מבלי לגרוע מן הצעת המציע והתחייבותו לספק את הטובין במועד שנקבע 2.1
"(, תקופת החוזהידי העירייה  )להלן: "-חודשים מיום חתימתו על 4זה יהיה בתוקף למשך 

 )לא כולל תקופת האחזקה(.
 

על אף האמור לעיל, לעירייה שמורה זכות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה  2.2
"( התקופה המוארכת" חודשים )להלן: 3"(, של עד תקופת ההארכהלתקופה נוספת )להלן: "

 לכל היותר והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 
 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת  2.3
 התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

 
"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה הארכת תקופת החוזה הינה עפ 2.4

יום לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  7תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 
 העניין.

 
 במידה וירכשו שירותי תחזוקה שוטפת, יחול החוזה לכל תקופת קבלת השירותים.  2.5

 
נוספת )בהתאם לתנאי ההזמנה ככל שהעירייה תממש את זכותה לרכישת טרקטור יעה אופני  2.6

להציע הצעות למכרז(, יחולו הוראות חוזה זה גם על רכישה נוספת כאמור, וזאת בשינויים 
 המחוייבים. 

 
 יחסי הצדדים .3
 

מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הספק, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו  3.1
בין העירייה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד 

שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו  ואין 
הספק, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו, 

 מאת העירייה. 
 

החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  הספק יהיה אחראי לכל התשלומים 3.2
משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות 
וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד 

 מעבידים. וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י
 

היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  3.3
לעובד ממעבידו יפצה וישפה הספק את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות 

 משפט ושכר טרחת עו"ד.
 

חוק ו/או  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או 3.4
 נוהג בנוגע  להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 
 הצהרות והתחייבות הספק .4
 

מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל  4.1
ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי נפרד 

 מהסכם זה.
 

הספק מתחייב לספק לעירייה את כל הטובין הציוד והאמצעים אשר נרכשו על ידה מהספק  4.2
 בהתאם לדרישות המכרז והמפרט הטכני והוראות הסכם זה.

 
 להישמע להוראות המנהל מטעם העירייה ולפעול על פיהן. 4.3
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לדאוג לביצוע השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו  4.4 
מכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ב

ולוח הזמנים לביצוע השירותים בהתאם העבודה לדרישות המכרז ולדרישות המפרט הטכני 
 והוראות הסכם זה.

 
 התמורה .5
 

 . להזמנה להציע הצעות למכרז( 8טופס מס' התמורה תשולם לספק בהתאם להצעתו במכרז ) 5.1
 

תשלום בגין הטובין תשולם לאחר מסירת הטובין בעירייה ולאחר אישור גורמי העירייה  5.2
 ובתנאי תשלום הבאים: 

 
יום מיום אישור המסירה על  10תשלום התמורה תיעשה בדרך של העברה בנקאית לספק תוך  5.3

 ידי העירייה ולשביעות רצונה. 
 

יום לאחר  45אי תשלום של שוטף + כל חשבון שאושר בשל תחזוקה ככל שיבוצע, ישולם בתנ 5.4
 מועד הגשת החשבון המאושר לגזברות. 

 
מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט  5.5

 לעיל.
 

 אחריות פיצוי ושיפוי .6
 

הספק יהיה אחראי כלפי עירייה לכל נזק לגוף ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  6.1
ל אבדן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, ולכ

לרבות ובמיוחד לכלי אצירה של פסולת מכול סוג, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע 
 העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או על ידי מי שנתון למרותו.

 
לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,  הספק יהא אחראי בגין כל  נזק או קלקול שייגרמו 6.2

ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או הטובין 
 ובתנאי שלא נגרם עקב רשלנות העירייה.

 
הספק מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך  6.3

המלאה של העירייה ושל כול אדם או רשות המוסמכים לפקח  היעילה ביותר לשביעות רצונה
על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת המים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, וצינורות 

 להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
 

ן הספק  מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגי 6.4
לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבו כלשהי  6.1כול נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 

של הספק שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, ובכל מקרה שהעירייה 
תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל 

צמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל סכום כזה לעירייה ע
זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהעירייה עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו 
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום 

ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהספק מסר שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה 
 בידי העירייה לפי חוזה.  

 
הספק  מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  6.5

הנמצא בשרותו של  הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב מסירת רכב 
ייה מיי עם דרישתה הראשונה בכל סכום הטיאוט. הספק מתחייב לפצות ולשפות את העיר

שיהא על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת 
 הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 
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הספק מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים  6.6 
על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע השירותים. בחוזה, לשם שמירה 

הספק יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי 
הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע השירות מסוג של העבודה 

 על ידי העובדים שימוש בציוד זה.נשוא חוזה זה. הספק יפקח כי אכן יעשה 
 

הספק אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא  6.7
ברשותו כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או 

יות כלשהי או במהלך ביצוע השירותים, והוא ישפה את העירייה במידה ותוטל עליה אחר
 תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה זה.

  
חובת השיפוי  תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/או תשלום על  העירייה במסגרת  6.8

צו ו/או החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובלת על הספק, ולא על פי 
 דרישה בעלמא. 

 
מעביד בין הספק עובדיו ושלוחיו לעירייה וכי -מובהר כי לא חלים יחסי עובדלמען הסר ספק  6.9

 הספק הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
 

כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין  6.10
 וסוג שהוא.

 
 היתרים ורישיונות .7

 
ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם  7.1

או מי  על חשבונו, לצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו
 מטעמו  וזאת בכפוף לכל דין.

 
 הוראות כל דין הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין. 7.2

 
כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע השירותים, לרבות דיני  הספק מתחייב לקיים את 7.3

, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של 1952 –העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 
כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או 

 לעובדיו.
 

 פיצויים מוסכמים: .8
 

לא ביצע הספק את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בכל מקרה שבו  8.1
בהסכם ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ישלם 

 הספק למזמין פיצוי מוסכם כדלקמן:

 
הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום ביצוע  8.2

 כמים.קיזוז הפיצויים המוס

 פיצוי מוסכם  הפרה מס'
)בהתאם  )תשעים( 90כלי הארכב בתוך הספק ימסור את  1

כרז( מיום קבלת ההודעה על זכייתו להתחייבות הספק במ
 בהליך. 

חיוב בפיצוי מוסכם בגין 
 ₪ . 500כל יום פיגור 

 למקרה לכל יום₪  500 שעות בתקופת האחריות. 24אי תיקון תקלה העולה על  2
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מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הספק המהווים את הפיצוי  8.3 
ימים  15המוסכם והקבוע דלעיל, הספק רשאי לערער בפני מנהל אגף שפ"ע בעירייה תוך  

 והחלטתו של ראש אגף שפ"ע  בנושא הינה סופית. 
 

לא תהא כל תביעה ו/או  קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן 8.4
טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה 

 של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין.
 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .9
 

, כולו או חלקו, או הספק אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה 9.1
כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או 
להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב 

 ומראש.
 

זה לאחר,  הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה 9.2
אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק 

 סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
 

 הפרה ובטלות החוזה  .10
 

הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  10.1
בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין הספק את העירייה, מבלי לפגוע 

במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול 
 החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 
 ר מאלה:מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  רשאית לבצע אחת או יות 10.2

 
לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר  10.2.1

אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והספק לא עשה כן, זאת מבלי 
 לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 
הבטחת ביצועו של לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה ל  10.2.2

 ההסכם. 
 

 להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. 10.2.3
 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה  10.3
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
יום  20ל לא יוסר תוך  אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקו 10.3.1

 מיום הטלתו. 
 

 אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  10.3.2
 

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על  10.3.3
 נכסי הספק. 
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ה זכאי הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהי 10.4 
לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה 

 בוצע ההסכם בידי הספק עד להפסקת תוקפו כאמור. 
 

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל  10.5
 דין. 

 
 ויתור והימנעות מפעולה .11

 
מנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא כל ויתור, הי 

 אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.
 

 שינוי ההסכם .12
 

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל  
 טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 
 עכבון או זכות קיזוז היעדר זכות .13

 
הספק מוותר בזאת מראש על כל טענת עכבון מכל סוג שהוא, וכן, על כל זכות קיזוז מכל שהוא. בכל  

 מקרה, הספק לא יהיה רשאי לעכב תחת ידיו את הטובין ו/או את תמורתם.
 

 ערבות לקיום החוזה .14
 

להצעתו במכרז,  להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה בהתאם 14.1
₪  30,000)יפקיד  הספק בידי העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

(.  1ד)בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח   ₪(שלושים אלף  –)במילים 
 "(.ערבות לחוזה )ערבות ביצוע()להלן: "

 
בכל תקופת תוקפו של החוזה הערבות תהא לתקופת ההסכם, ממועד התחלת תקופת החוזה,  14.2

 )שישים( יום לאחר מועד מסירת מכונת הטיאוט לעירייה. 60ועוד 
 

ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  14.3
הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית 

 24הספק הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך בכל מקרה שהמנהל מצא כי 
 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.

 
 שונות .15

 
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,  15.1

מים וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכ
והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 
לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם 
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה 

 בדרך האמורה.
 

ה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע מוסכם בז 15.2
 ממנו תהא לבית המשפט המוסמך מבחינה עניינית שמקום מושבו בעיר באר שבע.
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 והודעות כתובות .16 
 

 הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  כתובות 16.1
 

ה, למעט הודעות שיש לרשמן ביומן הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם ז כל 16.2
 העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 
מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו את ההודעה  משלוח 16.2.1

 כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה בדואר. 
 

 עסקים יום בתוך יעדהל כמגיעה ההודעה את יראו ואז, פקסימיליה באמצעות משלוח 16.2.2
 .משלוחה ממועד אחד

 
 ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  במסירה 16.2.3

 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

 הקבלן  עיריית רהט
באמצעות ראש עיריית רהטי, גזבר 

 העירייה  והחשב המלווה.
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה  

_______ ________________ ת.ז. ____
 ו______________ ת.ז. ___________. 

 
אני הח"מ, _____________ עו"ד, 
מאשר כי הסכם זה נחתם בשם עיריית 

 ידי המורשים לחתום בשמה.-רהט על

  
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי 
הסכם זה נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים 

 לחתום בשמו על הסכם זה.
   

 _____________, עו"ד  עו"ד _____________,
   

 תאריך: _________________  תאריך: _________________
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 מסמך ג' 

 מפרט
 

  הוראות כלליות
 

 כללי .1
 

שטחים פתוחים )בתוך העיר רהט או בצמוד לה(, ברחובות או לידם, ב בעיקר תהיה ההפעלה .1.1
אזורים עם ורי עסקים, דרכים )חלקן לא סלולות או סלולות למחצה(, רחבות, בסמוך לאז

 .מדרכות גבוהות
 

  הידראולי ,מכני כשל ללא להלן המפורטים הסביבה בתנאיכלי הרכב, על כל מרכיביו, יעמוד  .1.2
 אחר. או חשמלי

 
 :תקנים .1.3

 
 בכל יעמדוכף, מחפר, גלגלים וכיו"ב(,  כלי הרכב והרכיבים המחוברים לו )כגון: .1.3.1

 לרכבים מסוג זה.  תהנדרשו החוקיות הדרישות
 

שמנים, גלגלים, הגנות  ככלל שקיים תקן מוכר לכלי הרכב או למרכיביו )כגון: .1.3.2
 .בארץ מוכר תקן בדרישות יעמדו וכיו"ב(,הם

 
ה התעבור בתקנותהטובין ומערכותיו  עמידת לגבי כוללת באחריות יישא הספק .1.3.3

 דרישה כל או/ו הרישוי רישותה, דהתחבור משרד של החובה רישותהשונות, ד
 זה במכרז ישנן אם .הטובין של המסירה ליום העדכנית חוק פי על רתאח רלוונטית

 .תחשבנה לא הן  -זה בסעיף האמור את הסותרות דרישות
 

 תהא אחריות יצרן/יבואן מורשה/ ספק מורשה. והמכלולים שלכלי הרכב ול .1.3.4
 

 כל על ומערכותיוהטובין  של והאמינות לחוזקה, העבוד טיב ,לאיכות אחראי יהיה הספק .1.4
 .םיביהמרכ

 
פעולות הנדרשות לשמירה על כשירות מכונת הטיאוט, בכפוף לכתב הספק יבצע על חשבונו  .1.5

אחריות היצרן ואינו כולל טיפולים, חומרים מתכלים או תיקונים שידרשו על ידי המזמין 
 ואינם חלק מהאחריות, אשר ישולמו בנפרד. 

 
 כלי הרכבמסירת  .1.6

 
 קבלתמ יום ____תוך , אשר נקב בהצעתו במועדכלי הרכב  את מסורמתחייב להספק  .1.6.1

 ."(העירייה" )להלן:רהט  מעיריית וחתומה מאושרתכשהיא  ההזמנה
 

למגרש החנייה של העירייה,  )כולל( ,ואחריותו חשבונו על כלי הרכב  את ימסור הספק .1.6.2
 באותו המקובלים העבודה סדרי ולפי בשעותאו לכל מקום אחר שייקבע בהזמנה, זאת 

 . מקום
 

 ידי על אושרו ולא נבדקו אכלי הרכב והמרכיבים שלו, ל עוד כלבפירוש כי  בזה הותנמ .1.6.3
 אחריות תחול לא - העירייה ועל לעירייה שנמסרו כטובין העירייה או מי מטעמה

 .לגביהם כלשהי
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 יהיו שלא משוםל את כלי הרכב שהובא אליה, לפסו איםכוחה, רש-העירייה, או בא .1.6.4 
כלי הרכב שהובא אל  את לסלק הספקובה על ן, חכתה שעשה. מלהזמנ בהתאם

לדרישות הליך זה ו/או  םשיתאיו בכלי רכב ולהחליפועל אחריותו,  חשבונו עלהעירייה, 
-תוך אחר זמן פרק תקבע העירייהו, אלא אם שנפסל מעת שעות 48ההזמנה, והכל תוך 

 .זמן פרק אותו
 

נציגה ידי -רייה או עלידי העי-על כלי הרכב שנפסל את במועד יסלק לא הספקככל ש .1.6.5
 .בכך הכרוכות בהוצאות הספק את ולחייב עיניה ראות לפי לסלקם רשאיתתהיה  היא 

 
 העירייה, מקצתם אתאו  כולם את שנפסלו הטובין את במועד החליף לא הספקאם  .1.6.6

 :בשתיהן או הבאות האפשרויות שתימ באחת לבחור רשאית
 

 ;כבטלה אליה ולהתייחס לה הנראה אופן בכל ההזמנה את בטלל .1.6.6.1
 :או

 סוג מאותו בין, שנפסל זה  במקוםר כלי רכב חלופי, אח מקור מכל לרכוש .1.6.6.2
 תשלום או ,הוצאה ובכל הפרש בכל הספק את ולחייב - דומה מסוג ובין

 .כך ידי על שנגרמו
 

 מפרט .2
 

המצורף למסמך  מפורטות בנספחההטכניות ענה על הדרישות הטרקטור היעה האופני הוצע, י .2.1
  זה. 

 
טיאוט מערכת לאיתור רכבים מסוג המכונת לתהיה רשאית להורות למציע להתקין  רייההעי .2.2

GPS  בעלת יכולת איתור באופן רציף(ON-LINE )עלות התקנת המערכת תהיה על חשבון . עירייהל
 העירייה. 

      
 טכנית ספרות .3

 
כלי הרכב, ל הנוגעת הבאה הספרות את לעירייה הספק מציארת כלי הרכב לעירייה, ימסי במועד

 :ומערכותיו והתקנתו
 

 - :הבאים הפרקים את יכלול אשר 'יח 5 של בכמות בעברית מפעיל ספר .3.1
 

 ,כלליות מידות זה ובכלל כלליים ונתונים מידע( הנלוות והמערכות הכלי של כללי תאור .3.1.1
 .)כובד מרכז ומיקום משקלות

 .מיוחדות ואזהרות הערות ,בטיחות הוראות .3.1.2
  .הרכיבים כל של והגדרה נתונים ,סכמות שמלוח הידראוליות מערכות .3.1.3
 .אחזקה שגרת .3.1.4
 .המפעילים ברמת האחזקה פעילויות הגדרת .3.1.5
 .סיכה טבלת .3.1.6
 .)האנגלית בשפה לספק ניתן( חילוף חלקי קטלוג .3.1.7
 

ל נציג העירייה, ש זה אישור אין כי בזאת מובהר ;העירייהנציג  לאישור תוגש הספרות כל .3.2
 בספרות הנכלל המידע של ועדכניות לנכונות הזוכה לש והבלעדית הכוללת מאחריותו רעגו

 .הטכנית
 

 יוגשו ,מטעמו אדם או הזוכה ביוזמת ייווצרו אשר הטכנית הספרות של עדכונים/ינוייםש .3.3
 .המקורי מהפרסום ימים60  תוך לעירייה
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 ושילוט צבע  .4 
 

 .העירייה וקביעת החוק דרישות פ"ע ומשולט צבוע כשהוא הטובין את יספק הספק .4.1
 

 ברור בגודל קשיחות תוויות גבי על דפוס באותיות או הערביתו/ העברית בשפה יהא שילוטה .4.2
 דרישות העירייה. פי על יהיה השילוט .התפעול בתנאי עמידות ויבטיח לעין הנראה

 
 הומסיר קבלה ,איכות בדיקת .5

 
 התקנה בדיקת ,יציבות בדיקת שתכלול סופית הבחינ מסופקכלי הרכב, הל יבצע ספקה .5.1

 .מוסמך וחןב קתובדי
 

 קבלה בחינת לביצוע העירייהנציג  את הספק יזמיןכלי הרכב, ובתיאום מראש,  מסירת לפני .5.2
 בהצעת המפורטות בדרישות עומד הטובין כי בדוקכלי הרכב והמערכות שלו. הנציג י של

 .במכרז הספק
 

 ,חבורההת משרד אישורי )הרישו אישור אתנציג העירייה ל הספק ימציא הקבלה בדיקת בעת .5.3
 ך(. מוסמ בודק ותעודת הרכב ברישיון רישום

 
 ,לעירייה הכלי של מסירה לביצוענציג העירייה  אישור וקבלת האיכות בדיקת סיום לאחר .5.4

חניית העירייה ב תתבצע המסירה .העירייה נציג עם לעירייה מסירתו מועד את הספק יתאם
 .יקבע העירייה נציגידי -או בכל מקום אחר בעיר רהט שייקבע על

 
, קבלה אישור לספק העירייה נציג ימציא ,העירייה רצון לשביעות ,הקבלה בדיקת בתום .5.5

 .כאמורת כלי הרכב, קבל את המאשר ,ידו על חתום
 

 ההדרכ .6
 

 לרבות , ומערכותיו כלי הרכב ב לשימוש בהנחיות העירייה עובדי את להדריך מתחייב הספק .6.1
 בדרג ותחזוקה בטיחות והנחיות השימוש תטיחות, בהמערכו ותפעול להיכר ראשונית הדרכה

 .כאלה שיש ככל ומפעיל נהג
 

 אחר מקום בכל או הספק במתקני הספק מטעם מוסמכים מדריכים ידי על תועבר ההדרכה .6.2
 .העירייה ידי על שיוגדר

 
 להטמעת ועד לעירייההרכב  כלי מסירת מיום אחד עבודה מיום יאוחר לא תועבר ההדרכה .6.3

 .לכך המיועדים העירייה ובדיע בקרב וההפעלה הידע
 

 ,בטיחות ,תפעול :ותכלול מפעילים 2 של מחזורים בשני ,לפחות שעות 3 בת תהיה ההדרכה .6.4
 .ברמתו תקלות ואיתור מפעיל טיפולי

 
 חילוף חלקי .7

 
כלי הרכב המסופק ל חילוף חלקי של ואספקה תמיכה לעירייה לספקכי יוכל  מתחייב הספק 7.1

 .כלי הרכב לידי העירייה מסירת ממועד שנים 5 של פהלתקו, זה חוזה במסגרת ידו על
 

 הספק תחייבמכלי הרכב, ב החלפהו/או ל לתיקון הדרוש כלשהו חלק יחסר בהם במקרים  7.2
 .ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כאמור לייבאו

 
ת המסירה במסגר שסופקו שבמתקנים החלקים של איכות באותה יהיו החילוף לקיח 7.3

 ב החדש לידי העירייה. הראשונה של כלי הרכ
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 על ,זה חוזה במסגרת ידו על שסופקו כלי הרכב ל חילוף חלקי מהספק לרכוש רשאית עירייהה 7.4 
 .הבלעדי דעתה שיקול פי

 
 חילוף חלקי .8

 
 מועד שנים 5 של תקופה למשך ניידת אחזקה שירותיהעירייה אפשרות ל לטובת יעמיד הספק .8.1

 .זה חוזה במסגרת ממנו שהוזמןכלי הרכב  מסירת
 

 והמערכות כלי הרכב  של מונעת באחזקה הקשורה העבודה ותכולת טיפול מועדי יגדירהספק  .8.2
 .הנלוות

 
 :כוללים האחזקה שירותי .8.3

 
 סיכה ,שמנים ,רק לא אך לרבות ,היצרן ידי על כנדרש שוטפת ואחזקה מונע טיפול .8.3.1

 יאמבל כתוצאה אחרות ומערכות ,היצרן ידי על שנקבעו ובתדירות במועדים ,ומסננים
 .היצרן להוראות בהתאם נדרשים רכיבים החלפת לרבות ,טבעי

 
 .שבר אחזקת במהלך או המונע הטיפול במהלך הנדרשים התיקונים כל .8.3.2

 
 מקצועית צורהו, במטעמ שירות מוסכי י"ע וק, אהספ י"ע ייעשו האחזקה שירותי .8.3.3

 בהתאם או לעת מעת הספק בידי יהיו אשר היצרן בהוראות כמפורט גבוהה ובמיומנות
 שירותי במתן וניסיון מיומנות בעל הוא כי המצהיר הספק של המקצועי דעתו לשיקול
 .כאמור אחזקה

 
 עקב שיגרמו הנזקים ועל ידו על שבוצעה העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה הספק .8.3.4

 .העבודה ביצוע
 

 אז כי כאמור לטיב בהתאם האחזקה שירותי את יבצע לא הספק בו במקרה כי מובהר .8.3.5
 אחריותו תהיה וזו מכך כתוצאה שניזוקו בכלי לחלקים הנוגעים בנזקים יישא הוא

 .כאמור
 

 בעת יבוצעו צפויים בלתי טיפולים או/ו תיקונים .העירייה נציג י"ע יבוצע שוטף לטיפול זימון .8.4
 .מראש תיאום ללא הצורך

 
 בשטח למתקן יגיעו אשר הספק של אחזקה חוליות באמצעות האפשר במידת תבוצע האחזקה .8.5

 .למוסך הובלתו לחסוך מנת על עבודתו
 

 יידרש להם בנוסףכלי הרכב,  תפעול במהלך נתגלום, שהליקויי כל יפורטו התיקון בהוראת .8.6
 .היצרן מהוראות המתחייבים והתיקונים הטיפולים כל ביצוע

 
 על ההודעה שעת ,התאריך את הטיפולים בתיק יצייןכלי הרכב, ול טיפולים תיק ינהל הספק .8.7

 כולל ,האחזקה או/ו התיקון מהות ,מנוע שעות /המרחק מד קריאת ,המודיע שם ,ההתקל
 .נוספים פרטים התיקונים בתיק יציין לכך יידרש אם .האחזקה גמר וזמן שהוחלפו חלקים

 .העירייה לנציג תימסר התיקון גמר על ההודעה
 

 ביצוע ולוודא תהפעילו בשעות הספק במוסך לבקר למפקח או/ו העירייה לנציג יאפשר ספקה .8.8
 .זה במפרט למפורט בהתאם האחזקה שירותי

 
 .ואחזקתו לתיקון הנחוץ לשימוש מעברכלי הרכב, ב שימוש יעשה לא הספק .8.9
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 ,בדיקות גם האחזקה במסגרת יבוצעו ,והתאונות השבר ולתיקוני שוטפת לאחזקה בנוסף .8.10 
 אגרת( שנתי ויריש מבחן לרבות המוסמכות הרשויות ידי על הנדרשים ותיקונים טיפולים
 .העירייה ונציג המוסך הנחיות פי על )העירייה י"ע תשולם הרישוי

 
ד. בלב מקוריים בחלפים שימוש ייעשהם, בטיפולית, ותאונו תיקוני לרבותם, בתיקוני .8.11

 והספק מידהו. בדרישת פי על העירייה נציג בפני יוצגוי וזיהו בתג ילוו המוחלפים הרכיבים
 מראש העירייה נציג אישור את לקבל עליום, יהיה קוריימ לא בחלקים להשתמש ירצה

 .ובכתב
 

ה, העיריי של המוניציפאלי תחוםמכונה, בה את שמשבית דרך לתיקון הספק נציג התייצבות .8.12
 .הידיעה קבלת מאישור שלוש שעות תוך תבוצע

 
 מובהר כי האחזקה הינה אופציונאלית ועל פי שיקול דעת העירייה. .8.13

 
 לטובין אחריות .9

 
 אם) משנה מספקי לו שסופקו הפריטים כל כולל ,ידו על שיסופקכלי הרכב ל הספק ותאחרי .9.1

 :להלן המפורטות התקופות ולמשך לעירייה הכלי מסירת ממועד הינה, )כאלה יש
 

 002,5או ה , למשך שנהנלוות המערכות כוללי כלי הרכב, מרכיב כלבדק על ואחריות  .9.1.1
על המנוע, תמסורת )"גיר"( וסרנים למשך אחריות  ;הםימבנ מאוחרהלפי  ,עבודהשעות 

 שעות מנוע )לפי המאוחר(;  6,000או   (3שלוש שנים )
 

 ;שנים 3 חיצוניות מפגיעות נובעת שאינה ,חלודה נגד והגנה לצבע אחריות  .9.1.2
 

  ;שנים 3  - שילוט .9.1.3
 

 מתאריך החל חודשים ארבעה של נוספת לתקופה תוגדל פגום פריט על האחריות .9.1.4
 המאוחר לפי ,הפגום החלק של השיפור או/ו ההחלפה או/ו ויהשנ או/ו התיקון
 ם;מביניה

 
והוא נסמך )כהגדרת מונח זה בתנאי הסף של המכרז( מובהר, כי אם אין לספק מוסך קרוב  .9.2

שא על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים בעלות יהספק יבמקרה זה, על ניידת שירות, אז 
חלוף תקופה זו, לעיל, ולאחר  9.1.1סעיף הפעלת ניידת השירות למשך התקופה הנקובה ב

 .הקבועה בתעריף השירות של הספק כאמור השירותשלם לספק מחצית מעלות העירייה ת
 

 או בייצור פגם עקב וזאת ,קרוב מורשה למוסך לתיקון הטובין גרירת בעלות יישא ספקה .9.3
 .בטוחה נסיעה במצב אינה שהמערכת לכך הגורמים במוסך המתקן של נפל בתיקון

 
 תיקונים) נפל בתיקוני שמקורן תקלות בשל הטובין של וגרירה חילוץ בעלות יישא הספק .9.4

 .(חוזרים
 

 למצוי החוזה מסמכי ותנאי הדרישות בין התאמה אי האחריות תקופת במשך ותתגלה היה .9.5
 ההתאמה אי את לתקן הספק מתחייב ,העירייה אישור אף על הריק, שסופ בציוד או/ו במנוף

 .זה חוזה פי על הספק מהתחייבויות לגרוע בלי זאתה, ומהעיריי בכתב הדרישה קבלת עם מיד
 

 .הציוד של היזומה האחזקה במסגרת להחליפם שיש חלקים של טבעי בלאי .9.6
 

 (. קיימים אםם )מסנני .9.7
 

 מנהל י"ע שאושר בתנאי מטעם הספק או העירייה מפעיל מטעות כתוצאה שניזוק פריט כל .9.8
 .דרכים תאונת או/ו העירייה של האחזקה מתקן

 
 בחלק ידו על יוחלףת, האחריו תקופת במהלך פעמים 3 הספק ידי על יתוקן אשר חלק כל .9.9

 .חדש
 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  69עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 כתקלה תוגדר ,האחריות תקופת במהלך ,בכלי פעמים 3 החוזרת תקלה, לעיל לאמור בנוסף .9.10 
 :הבאים והתיקון המניעה בצעדי ינקוט והספק אפידמית
 

 ,ותיקונה למניעתה השיטה ,סיבותיה ,מקורה את לאתר במטרה התקלה חקר .9.10.1
 .לעירייה שיימסר תקלה ניתוח ח"דו כולל

 
 סופק אשר זהה מסוג פריט בכל התיקון או המונע הטיפול של ויזום מיידי ביצוע .9.10.2

 .זה חוזה במסגרת לעירייה
 

 .נוספת בשנה תוארך אפידמית תקלה נתגלתה בו לפריט האחריות .9.10.3
 

 נציג של קביעה פי על בטיחותית ערכתבמ משמעותית תקלה ,לעיל לאמור בנוסף .9.10.4
 .אפידמית תקלה כמו הספק ידי על תטופל העירייה

 
 הנושא יועבר ,והאחריות האחזקה מימוש בנושא לספק העירייה בין דעות חילוקי יתגלו .9.11

 אין ,לעיל האמור מכל לגרוע מבלי .סופית תהיה והכרעתו עירייהמנהל שפ"ע ב של להכרעתו
 .הספק ידי על התיקון ביצוע את לעכב דימנהל שפ"ע, כ של להכרעתו הנושא בהעברת

 
 תקלות בטובין  .10

 
 :תקלות סוגי הגדרת .10.1

 
לבצע  מאפשרת אינהן, וחלוטיכלי הרכב ל את משביתה אשר תקלה -" משביתה תקלה"

 ;השירותים
. 
עבודה  מאפשרת ךאדת כלי הרכב, עבו את משבשת אשר תקלה - "משביתה שאינה תקלה"

 ;תובאמצעו חלקית
 

ידאג הספק לתיקון של המכונה במתקן בתקופת האחריות  כלי הרכבבמקרה של תקלה ב .10.2
הלקוח באמצעות ניידת שירות )למעט תיקונים עמוקים המחייבים הובלת הכלי למוסך 

 הספק(.
 

 מני תגובה להגעת טכנאי:ז .10.3
 

 .'ה-'שעות בימי עבודה א 24עד   -תקלה משביתה .10.3.1
 שעות.48עד   -משביתהשאינה תקלה  .10.3.2

 
לא עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המנהל את ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, רשאית העירייה  .10.4

 בהוצאות שימוש. הספקלהשתמש בציוד אחר ולחייב את 
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 תיאום ופיקוח  .11 
 

, קצב ההתקדמות ומידת השירותיםאת אופן ביצוע בכל עת לבדוק  שאינציג העירייה, יהיה ר .11.1
פרטים, הסברים ה, על פי דרישנציג העירייה, ור לימסהספק . השירותיםההתאמה של ביצוע 

 .השירותיםומסמכים בקשר לביצוע 
 

.בהתאם  לתנאי ,המלאה ושביעות רצוננציג העירייה, ל מתחייב למלא אחר כל הוראותהספק  .11.2
 החוזה.

 
משמש כבא כוח העירייה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע מזכות נציג העירייה,  .11.3

 . מש באותה סמכות או זכות בעצמההעירייה להשת
 

כאמור לעיל, כדי להטיל על קיום פיקוח מצד העירייה למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין ב 11.1
העירייה אחריות בנזיקין ו/או באחריות  לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את 

 מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה. הספק
 



 

 

 

 
 אתרל: 2018רכישת טרקטור יעה אופני : 13/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 72מתוך  71עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 נספח למפרט הטכני 
 

  דרישות טכניות מכלי הרכב )חובה( רשימת
 

 
טרקטור יעה אופני עם כף הרמה, המיועד לביצוע  ייעוד: .1

  עבודות עפר ו/או עבודות ניקיון
 , מקורי מבית היצרן2018שנת ייצור:  .2
להזמנה להציע הצעות למכרז,  1.2.2בהתאם לאמור בסעיף  .3

אופני  יעה טרקטורכלי הרכב המבוקש במסגרת הליך זה, הנו 
או טרקטור  9386  דגםיה מתוצרת חברת "קטרפילר" שיה

.)או רכב דומה אחר, העומד  L90 מתוצרת "וולבו" דגם
 (. 1.2.2בדרישות סעיף 

 . 125/2200עד  117/1600 -מ –כוח סוס  .4
 משרק נסיעה מקורי. .5
 מצלמת רוורס. .6
 1.4, בנפח של כף נפתחת סטנדרטית: נתוני גובה ורחב כף .7

 מינימום(.ממ""ק 
 מ"מ. 3600מסה פין כף לא פחות מ גובה הע .8
 מ"מ . 2250רוחב כף מינימום  .9

 מ"מ מינימום. 400מרווח גחון )גובה בטן מהרצפה(   .10
 צמיגי משלין . .11
 ק"ג. 9600משקל נטו מקסימום  .12
 מערכת רתום מהיר לכף . .13
 סלקטור שלישי נוסף מקורי. .14
 קמ"ש. 30גיר מהיר  .15
 האבק.מאוורר הופך כיוון לשם ניקוי רדיאטור אוטומטי מ .16
 משרק נסיעה )בולימי זעזועים בכף(. .17
 מזגן מקורי. .18
 רדיו. .19
 הגה מתוכנן. .20
 מערכת גירוז אוטומטית. .21
 מערכת מיגון )איתוראן(. .22
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