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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 'א
 פרטי המציע 1 'א
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 2 'א

 ותפלילי הרשעות העדר בדבר תצהיר 3 'א
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 4 'א
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 5 'א
 צהרת המציעה 6 'א

 מפרט טכני ב'
  נדרשות דרישות טכניות 1 'ב

 הצעת המציע 'ג
 חוזה ד'
 ערבות לחוזה)ערבות ביצוע( 1 ד'
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 כלליות הוראות – 3/2018מסמך א': הזמנה להציע הצעות למכרז  
 
 הצעות להציע הזמנה .1

 
 הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים מציעים בזאת מזמינה"( העירייה)"רהט עיריית 

 לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט, רהטעיריית  עבור רחובותמכונת טיאוט של לרכישה ואספקה 
 .למכרז המצורף, נספחיו על ,בחוזה

 
 רקע .2

 
מכונת טיאוט רחובות עבור של לרכישה ואספקה  ראשי ספק עם שרלהתק נתמעוניי העירייה .2.1

 תמכונ"" /הטובין")להלן:  וזאת בהתאם למפרט המצורף במסמכי ההליך רהטעיריית 
 "(.טיאוט

 
 ת הטיאוט עבור העירייה.של מכונבפועל אספקה ו רכישה, היתר בין,  יםכולל הטובין .2.2

 
ביצוע הוראות המכרז  עלכלפי העירייה  איאחר יהיה וככזה, ראשי כספק ישמש במכרז הזוכה .2.3

  .השירותים מכלולה, ווהחוזה המצורף למכרז ז
 

 בהצעתו הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת אספקת הטובין תמורת .2.4
 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט

 
 המחייב ידעהמ. העירייה את לחייב כדי בו ואין ,בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .2.5

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא
 

 אופציה לרכישת מכונת טיאוט נוספת .2.6
 

מועד חתימת ההסכם עם חודשים מ 12תקופה של מהלך ההעיריה תהיה רשאית ב .2.6.1
 ,זהה לזו שהציע המציע במכרז ,נוספתטיאוט לרכוש מהזוכה מכונה הזוכה בהליך זה, 

 . זוכהה על ידי הובאותו המחיר שבו הוצעה המכונ
 

הצעה, מצהיר המציע כי הינו מתחייב לספק לעירייה מכונה זהה לזו שהציע  בהגישו .2.6.2
 . זה, ובמהלך התקופה הנ"לבמסגרת ההליך ובמחיר זהה לזה שהוצע על ידו במכרז 

 
מימוש זכותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה תהיה אך ורק באמצעות הודעה  .2.6.3

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

 
יחולו על רכישת החליטה העירייה לממש את זכותה בהתאם להוראות סעיף זה,  .2.6.4

, כל זאת בשינויים מכונת הטיאוט הנוספת הוראות החוזה שנחתם עם הזוכה
בהתאם למועד שבו  , ולוח הזמנים לאספקת מכונת הטיאוט הנוספת,המחויבים

 נמסרה ההודעה בכתב כאמור לעיל. 
 

למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי מימוש זכותה של העירייה בהתאם להוראות  .2.6.5
סעיף זה הנו בהתאם שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, ובכל מקרה, אין באמור בסעיף 

זה  זה כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד העירייה כלפי הזוכה בהליך
לרכישת מכונת טיאוט נוספת ו/או כדי ליצור הסתמכות מצד הזוכה לעניין רכישה 

 . כאמור
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 למכרז זמנים לוח .3 
 

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח הלןל .3.1
 

 מועד פעילות
 10:00בשעה:  18.3.2018  מועד תחילת מסמכי המכרז

 10:00בשעה:  26.3.2018  )חובה( מציעיםמועד למפגש 
 13:00שעה: עד ל 29.3.2018      ות הבהרהמועד אחרון לשאל

 13:00שעה: ב 10.4.2018 מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז
 13:00בשעה  11.4.2018 מועד אחרון להגשת הצעות 

 31.7.2018עד ליום  תוקף ערבות הגשה למכרז

 
 ובכלל ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .3.2

 חלף לא עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה
 למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעהם. ו/או לא נפתחו מעטפות המציעי זה מועד

 .םמפגש המציעי שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז
 
 מכרז ב להשתתפותסף  תנאי

 
 כדלקמן: ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על ז,במכר להשתתפות מוקדם )סף( כתנאי

 
 כללי .4

 
 המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .4.1

תנאי  .יפסלושהוגדרו כתנאי סף  התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק
  הליך זה.ל 11ועד  5סף הינם סעיפים 

 
 למציע המתייחסים סף תנאינאמר אחרת בתנאי הסף של הליך זה, אזי כל אחד מ כל עוד לא .4.2

 של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום. בלבד עצמו במציע להתקיים צריכים לניסיונואו /ו
 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע

 
 .ולא תובאנה לדיון תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .4.3

  
 מעמד משפטי .5

 
 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד אואזרח ישראל  יחיד המציע הינו
 

 . למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש ✓
וצילום  מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודה יצרף  -יחיד ✓

 .של תעודת הזהות שלו
 התאגיד רישום, למכרז ההצעות הגשת למועד נכון מעודכן תדפיס יצרף -תאגיד ✓

 .המניות  בעלי רישום לרבות, התאגידים  מרשם
במקרה של שותפות לא רשומה, יש לצרף עותק נאמן למקור של הסכם  ✓

 .)בנוסח לצילומי תעודת זהות( השותפות בין השותפים
 המציע בשם לחתום המוסמכים אנשים בדבר ח"רו או ד"מעו אישוריש לצרף  ✓

 .המכרז מסמכי על בחתימתם ולחייבו
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 רהט עיריית

  
 המציע של וותק ניסיוןדרישות  .6

 
 מכונות הטיאוטאספקת וותק בתחום  .6.1

 
 ת טיאוט רחובותושל מכונ השכרה/שיווק/יבוא/מכירהוותק בתחום של בעל המציע הוא 

  .1201ינואר  1 -ברציפות ולכל הפחות מלפני ה
 

 מכירת מכונות טיאוט כמות מינימאלית של .6.2
 

 )חמש עשרה( 15, לפחות  2017דצמבר  13ועד  3201ינואר  1תקופה שבין ההמציע מכר במהלך 
 הדגם המוצע, שהן מן שונים גופים ציבוריים)חמישה(  5 -, זאת למכונות טיאוט לפחות

 . (המוצע )לרבות שינויים בדגםבהליך זה 
 

 :לעניין סעיף זה
 
לקמן: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, חברות " הם כדגופים ציבורים"

מובהר כי רשות מקומית ותאגיד השייך לה ו/או  ממשלתיות ו/או גופי סמך ממשלתיים.
 שהיא שותפה בו )לרבות תאגיד מים וביוב(, יחשבו כגוף ציבורי אחד.  

 
 אספקה בפועל לידי הגוף הציבורי שרכש את המכונה. –" מכירה"

 

 ניסיון באחזקת מכונות טיאוט .6.3
 

ינואר  1 -הברציפות ולכל הפחות מלפני  ,ת טיאוטובעל ניסיון בתחזוקה של מכונהמציע הוא 
2013:   

 
 בדבר הניסיון המלצות לצרף יש, לעיל .36 – 6.1בתנאי הסף להוכחת העמידה  ✓

, פרטי שנת מכירת המכונה, בפירוט שם הלקוח, טלפון, דגם המכונה המציע של
 .למכרז 2'א כנספח המצורף נוסחיסיון באחזקת המכונה, והכל בהתאם לנ

המציע יצרף רשימה הכוללת את דגם המכונה המוצע וכן רשימת הגופים להם  ✓
 סופקה המכונה וכמות המכונות שסופקה לכל גוף.

המציע יציין את הגופים להם העניק שירותי תחזוקת מכונות טיאוט וכן את  ✓
 ירות. השנים בהם סיפק את הש

 
 עמידה בדרישות טכניות של המפרט .6.4

 
)מסמך ב' מפרט הטכני ל 2סעיף ידי המציע, עומדת בתנאי ה-מכונת הטיאוט המוצעת על

. מובהר, כי הקביעה האם מכונה ותאו שהמכונה המוצעת היא בעלת תכונות דומ להליך זה(
 ,כונות דומותבעלת תעונה על ההגדרה של מכונה או  ישהוצעה עומדת בתנאי המפרט הטכנ

 תיקבע על פי חוות דעת כתובה של מנהל אגף שפ"ע או מי מטעמו.
 

 מוסך שירות מורשה .6.5
 

, ברציפות מורשה לטיפול במכונות טיאוטואו קשור בהסכם עם מוסך / המציע מחזיק .א
, המנוהל ע"י מכונות טיאוט בתחזוקת, המתמחה 2013ינואר  1 -ולכל הפחות מלפני ה

ת, אשר מאושר ע"י משרד לאי חלפים של המכונה המוצעמנהל מוסמך והמחזיק במ
 )הרדיוס ימדד מבניין העירייה(.  ק"מ 50 -לא יותר מ חבורה, בקרבה לעיר רהט שלהת
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 רהט עיריית

  
המוסך בבעלות המציע או )א( לעיל הנו כאשר 6.5לעניין סעיף  "מחזיק"מובהר כי  .ב

 שהמציע קשור חוזית עם המוסך לצורך אספקת השירות.
 

 יון עסק תקף לניהול המוסך.ריש לצרף יש ✓
 .)רישיון מוסך שירות( יש לצרף רישיון משרד התחבורה להפעלת המוסך ✓
העתק נאמן למקור של תעודת מנהל מוסך השירות של יש לצרף קורות חיים ו ✓

 .  המציע
יש לצרף רשימת לקוחות אשר קיבלו שירות במוסך המוצע בקשר למכונה  ✓

 .שרות עמועם פרטי איש קשר ודרכי התק, המוצעת
ככל שהמציע אינו אסמכתא אודות הזכויות במקרקעין עליהם בנוי המוסך.  ✓

הבעלים של המוסך, אלא קשור עימו בהסכם התקשרות, עליו לצרף את נוסח 
 .עם המוסך המדוברההסכם 

 
 ת מוסך השירותקרבהתנאי בדבר  למעטלעיל, ' א'המציע עומד בתנאי סעיף , לחילופין .ג

זמינה להגיע לעיר רהט ה ,ניידת שירות, יש ברשותו שת ההצעההגבמועד לעיר רהט, ו
 שעות ממועד קבלת קריאה. 24תוך 

  
ל המציע לצרף להצעתו את כל האמכתאות הנדרשות בס"ק )א( לעיל ביחס ע ✓

להפעלת המוסך )רישיון עסק, רישיון משרד התחבורה, קורות חיים של מנהל 
 קרקעין או הסכם שכירות(.המוסך, רשימת לקוחות, אסמכתא על זכויות במ

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

ידו, או לחילופין, העתק -העתק של רישיון רכב של ניידת השירות המופעלת על ✓
 הסכם ליסינג מחברת ליסינג בדבר שכירת הרכב. 

  
שירות לצורך עמידתו בתנאי  מובהר, כי מציע שיבקש להסתמך על הפעלת ניידת 

ועמידתו בעלות הפעלת ניידת השירות בלבד הסף, יישא על אחריותו ועל חשבונו 
 . בתנאים הקבועים מכרז ובמפרט הטכני

 
 צירוף חומר טכני אודות המכונה המוצעת .6.6

 
ידו -על המציע לסמן על גבי מפרט הדרישות המצורף להליך זה האם הרכב המוצע על .א

פרט כאמור, וכן, להשלים את הפרטים הנדרשים להשלמה במפרט עומד בדרישות המ
 דרישות זה. 

 
ידו, בצירוף -מפרט טכני של רכב הטיאוט המוצע עלעל המציע לצרף להצעתו בנוסף,  .ב

 צילומים של הרכב המוצע )כולל צילומים של הרכב בעת ביצוע העבודה(
 
 לאספקהרישיונות  .7

 
 ואן מורשה בישראל.יבואן מורשה או סוכן של יב הינו המציע .7.1

 
כי המציע הינו יבואן מורשה או סוכן של  2018עדכני לשנת יש לצרף אישור  ✓

 יבואן מורשה בישראל של יצרן מכונת הטיאוט המוצעת.

 
את הטובין לכל המאוחר  בעל יכולת לספקכי הנו ונספח ג',  6-במסגרת נספח איצהיר  המציע .7.2

 , זאת כחלק מן ההצעה.תקשרותיום מחתימת חוזה הה )מאה וחמישים( 051תוך 
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 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 
 .שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .8.1

 
 .מכך פטורו/או  במקור מס ניכוי על תקף אישור .8.2

 
 . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .8.3

 
 העדר בדבר ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה רףיצו לעיל האמור הוכחת לשם ✓

 . מכרזל 3א' כנספח המצורף בנוסח הרשעה

 
 בנקאית להבטחת ההצעה למכרז ערבות .9

 

, המציע שם על ,בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .9.1
 עד לפחות בתוקף שתהיה, )כולל מע"מ((חדשים שקלים אלףעשרים ) ₪ 20,000 של בסכום

   .8201יולי  31 ליום

 
 זה ובנוסח, למכרז 5א' כנספח המצורף נוסחהערבות הבנקאית תהיה בהתאם ל ✓

   .)כל שינוי לרבות מיטיב  יביא לפסילת ההצעה על הסף(בלבד

 
 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .9.2

 
ללא כל ו זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .9.3

, כי ערבות ובה שינוי מהנוסח המצ"ב למסמכי שיודג. זו פניה למסמכי המצורף זהשינוי מ
 ביא לפסילה על הסף של ההצעה.ת –לרבות לעניין מועד תוקף הערבות  –המכרז 

 
לעיל יחולו גם במצבים שבהם תוגש ערבות בנקאית מיטיבה מבחינה  9.3הוראות סעיף  .9.4

 (.ון אחרסכומים או מועדים )או כל נת
 

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .9.5
 

 כפי, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך המציען מ לדרוש תרשאי תהא העירייה .9.6
 לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון מצאתש

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה
 

 .כלל תידון ולא הסף על תפסלבהתאם לדרישות סעיף זה  בותער אליה צורפה שלא הצעה .9.7
 

 מפגש מציעיםב השתתפות .10
 

 שפ"ע אגף משרדיבהמפגש יתקיים  .0001: בשעה 8201 מרץ 26 ביוםמפגש מציעים יתקיים  .10.1
 .מסחרי רהטהמרכז שליד ה רהטעיריית המצויים במבנה יביל הסמוך לבניין 

 
 ווה תנאי מוקדם להגשת ההצעה להליך זה.  , ומהחובהההשתתפות במפגש המציעים הנה  .10.2
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-על –ההשתתפות במפגש המציעים תהיה אך ורק באמצעות המציע בלבד )במקרה של תאגיד  .10.3

ידי נושא משרה או עובד בכיר שלו(, ולא תתאפשר השתתפות באמצעות צד שלישי כלשהו, או 
 משתתף אחר בהליך זה. 

 
 ראיה יהווה זה ורישום ש המציעיםתחילת מפגב העירייה נציג אצל יירשם המציע .10.4

האחריות לרישום כאמור מוטלת על המשתתפים ו/או נציגיהם ומציע  .בסיור להשתתפותו
 יראו אותו כמי שלא השתתף במפגש כאמור.מפגש המציעים, פרוטוקול ששמו לא יירשם ב

 
, פרוטוקול של מפגש המציעים, מפגש המציעיםב נכחו אשר המציעים אל שלחת העירייה .10.5

לא יהיה כל תוקף לכל מצג ו/או אמירה מצד נציגי  .נציגיהם בהתאם לפרטים שמסרו
 . העירייה, אלא אם באו לידי ביטוי בפרוטוקול מפגש המציעים

 
 בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי עלפרוטוקול מפגש המציעים ייחתם  .10.6

 ר בפרוטוקול מפגש המציעים. יראו כל מציע כאילו הסכים מראש לאמון ההצעה. מ נפרד
 

 מכירת מסמכי מכרז והתשלום עבורם .11
 

 בסך דמי השתתפות עבור רכישת מסמכי המכרז תשלוםתנאי סף להשתתפות במכרז זה הנו  .11.1
 )כולל מע"מ(.₪  3,000

 
 .0031:בשעה:  8201 אפריל 10מועד סיום מכירת מסמכי המכרז הנו  .11.2

 
 כל מקרה למשתתפים. תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר ב .11.3

 
   .כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום הוכחת לשם ✓

 

 הוראות נוספות לגבי ניהול ההליך .א
 

 יםהמציען דרישת פרטים מ .12
 

, דעתה שיקול לפיוזאת , מציעכל  של הצעתוכחלק מהליך בדיקת , רשאית תהא העירייה .12.1
 פרטים או/ו אסמכתאות או/ו מסמכיםשל  הבהרה או ההשלמ מציעכל מ לדרוש או/ו לפנות

 המלא רצונה לשביעות, מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים נוספים
 את לספק חייב יהא והמציע ההצעות פתיחת לאחר גם עת בכל כן לעשות היא ורשאית
 .שנקבע המועד בתוך הפרטים

 
לפנות באופן ישיר ובלתי אמצעי מבלי לגרוע מן האמור לעיל העירייה תהיה רשאית  .12.2

ידי המציע ו/או לצורך -הנתונים שנמסרו על אימות לצורךו/או הממליצים  יוללקוחות
 פרטים חסרים. השלמת

 
 המכרז מסמכיב עיון .13

 
, רהטאגף שפ"ע בעיריית במשרדי  )מבלי לצלמם או להעתק אותם( המכרז במסמכי לעיין ניתן .13.1

 .מחמוד אבו ג'אמער נהל אגף שפ"ע מאצל מ 08-9914935 בטלפון:מוקדם בלבד תיאום זאת ב
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ככל שמסמכי המכרז יועלו לאתר העירייה, העיון במסמכי למען הסר כל ספק, מובהר כי  .13.2 
 . בלבד המכרז יהיה באתר העירייה

 
 הבהרותבקשות המציעים למתן  .14

 
יר עיריית למזכ ,בלבד בכתב לעירייה לפנות אדם כל רשאי 0031:: שעה 2018 מרץ 29 ליום עד .14.1

בבקשה למתן הבהרות להליך זה; את העתק  08-9914800רהט באמצעות פקסימיליה: 
 :לכתובת אלקטרוני דואר באמצעותהשאלות ניתן להעביר למנהל אגף שפ"ע בעיריית רהט, 

a@gmail.comtavro  9914939-08' מס' פקס באמצעותאו. 
 

 .08-9914935 :בטלפון בעירייה התקבלה הפניה כימציע לוודא חובה על ה
 

 כל לשאלות להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה  .14.2
 .השאלות לכל או, שהן

 
 לכל ישלח "(הבהרות מסמךהעתק הבקשה להבהרות והמענה של העירייה )להלן: " .14.3

 . המשתתפים במפגש המציעים
 

 בכתב הופצו לא ואשרמפגש המציעים  במהלך פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .14.4
 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי חלק מהווים אינם

 
 בלתי חלק ויהווה להצעה פוויצור המציע ידי על מוחתיי ההבהרות מסמךהבקשה להבהרות ו .14.5

ך הבהרות, כדין הסכמה מראש לתוכן המענה ן ההצעה. דין חתימת המציע על מסממ נפרד
 .שניתן בהבהרה זו

 
 ההצעה מבנה .15

 
 הנדרש המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .15.1

 .ומדויק מלא באופן
 

ובתוך המעטפה  המכרז מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .15.2
 .הליךהכוללת את שאר מסמכי ה

 
 ולא תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .15.3

 . כאמור בצירוף תתחשב
 

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .15.4
 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 
 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .15.5

 
 המחיר הצעת למילוי הנחיות .16

 
במקום המיועד  ,חדשיםבשקלים הצעתו יתן את יש ,המציע חייב למלא את הצעתו כך .16.1

וירשום את הצעתו, בספרות במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא 
 .לפסילת ההצעה

mailto:tavroa@gmail.com
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( ללא כל תוספת או שינוי את ההצעה יש למלא בעט כחול בלבד )לא עפרון ו/או עט בצבע אחר .16.2

או מחיקת לנוסח המסמך. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות מחיר שלא יוגשו 
 בהתאם להוראות סעיף זה. 

 
 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .16.3

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות
 

 אמות המידה לדירוג המציעים .17
 

 למכרז. כנספח ג'חיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת המ .17.1
 

בכפוף לאמור בהזמנה זו להציע הצעות, העירייה תבחר את ההצעה הכספית הכשרה הזולה  .17.2
 ביותר שתוגש לתיבת המכרזים. 

 
להביא בחשבון,  העירייה תמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז רשאיעל אף האמור לעיל, הרי שב .17.3

המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, ן היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מבין 
 :, ולסטות מן האמור לעילוזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות

 
, זאת בהתאם ידי המציע-סוג המכונה ו/או זהות היצרן של המכונה המוצעת על .17.3.1

 . לחוות דעת מקצועית שתוגש לועדת המכרזים לגבי איכות הציוד
 

ידי היצרן(. ועדת המכרזים -ופת האחריות למכונה המוצעת )כפי שמוצעת עלתק .17.3.2
יותר, ובלבד שתקופת האחריות יקרות  תהיה רשאית לשקול ולבחור הצעות

המוצעת למכונה הכלולה בהצעה היא ארוכה באופן משמעותי ביחס להצעות 
 זולות.

 
יותו, לרבות אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי מומח, ניסיונו של המציע .17.3.3

מוסך מורשה באיכות גבוהה, מתן פתרונות לתקלות ו/או צוות טכני קיומו של 
, הן לחיוב והן לשלילה, לרבות ניסיון עבר המלצות אודות המציעוכן,  םמימתאי

ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבל חוות דעת מקצועית  כאמור עם העירייה.
 טרם קבלת החלטה בהתאם להוראות סעיף זה. 

 
זאת  ,מכונה המוצעתהמצויים במיוחדים או רכיבים או נתונים מכונה, יכות הא .17.3.4

 בהתאם לחוות דעת מקצועית שתוגש לועדת המכרזים לגבי איכות הציוד. 
 

לתקנות חובת המכרזים,  22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .17.3.5
בור , לרבות, ניסיון עבר של הספק בביצוע עבודות קודמות ע1993-תשנ"ג

 העירייה. 
 

 תיקון טעויות .17.4
 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  .17.4.1
 בהצעות שהוגשו לה. 

 
תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .17.4.2

 בפרוטוקול. 
 

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .17.4.3
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 פסילת הצעות .17.5 
 

ל הצעות בהתקיים התנאים לכך כפי שמפורט בהליך זה, ועדת המכרזים  תפסו .17.5.1
והיא רשאית לפסול הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או 
בלתי הוגנות, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי 

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

באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים שיפלו אין  .17.5.2
 בהצעה בתום לב.

 
 פי כל דין.-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה על .17.5.3

 
 צעה יחידהה .17.6

 
ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו/או  .17.6.1

תהיה כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא  המכרזים תלוועדההצעות לגוף, יתברר 
 –)ו( לתקנות העיריות )מכרזים( 22התאם להוראות תקנה רשאית להחליט ב

 . 1987-תשמ"ח
 

 ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה.   .17.6.2
 

עדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים בסעיף וככל שו .17.6.3
 זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. זה, יחולו הוראות סעיף 

 
 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום למכרז חדש .17.7

 
מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות  .17.7.1

לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע את הפרויקט 
ל זוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז ע

הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או נספחיו ו/או ההסכם 
 או מכל טעם אחר.

 
ימים להודיע לעירייה על קבלת הצעתה. לא  7למציע שידורג שני תהא שהות של  .17.7.2

עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית העירייה לחזור 
 להציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.ו

 
במקום  העירייה לפרסם מכרז חדשאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של  .17.7.3

 .  מכרז זה
 

 ההצעה הגשת .18
 

 –)למעט כתיבת מס' המכרז  חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .18.1
 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 13:00בשעה:  8201אפריל  11: מיום יאוחר לא, (3/2018

מזכיר , בכל שאלה בנוגע למיקום התיבות ניתן לפנות לבמרכז מסחרי רהטבמשרדי העירייה, 
 .08-9914800בטלפון שמספרו עיריית רהט 
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 שימנע באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים, זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .18.2

 ר.כמקו יסומן אחד קהעתה. התפרקות את
 

 בתיבת הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .18.3
 האמור באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים
 . תיפסלנה

 
 דק. תיב לא ,ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים תיבתהיה בתוך ת שלא הצעה .18.4

 
 המציע בחותמת ייחתם, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב ודעמ כל .18.5

 . מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת
 

 וביתר, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .18.6
, המציע מתחתי נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים

  .המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום
 

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .18.7
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 
 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .18.8

 אופן בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל םהמפורטי המסמכים
, ים/אמיתי ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת
 שלא , הנמקה חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול לפי, העירייהת רשאי
 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל

 
שתי כל אחת ממילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  .18.9

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ו/או  חוברות המכרז
ובין  המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים

 לפסילת ההצעה.  להביאבמכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
 

 יותר מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .18.10
 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא
 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .18.11
 

 במסמכי המכרזשימוש  .19
 

 .זה למכרז הצעה, למעט הגשת אחרת מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש יעהמצחל איסור על 
 

 ההצעה תוקף .20
 

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .20.1
 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז
 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז זיםהמכר ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא
 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה
 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .20.2 
 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 
 החוזה על חתימה .21

 
 שייקבע המועד בתוך, לעירייה להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .21.1

, המסמכים כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת
 .ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 
 כזה במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב מועדה בתוך המסמכים המצאת אי .21.2

 את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה
ן מ להיפרע העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין המציע
 

כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות נשוא ע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, המצי .21.3
הזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  באמצעות המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  

חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו  6יינתן צו כאמור, במהלך 
עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין  ולמציע במכרז לא תהא כל

 יה.יאם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ
 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .21.4
 

ימים מיום קבלת  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .21.4.1
ההודעה על הזכה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי 

 רז. המכ
 

ום לאחר תום תקופת )שישים( י 60הא לתקופת ההסכם ועוד תהביצוע ערבות  .21.4.2
 למסמכי המכרז. (1)דכנספח ההסכם, בנוסח המצורף 

 
ערבות הביצוע בהתאם להוראות סעיף זה, מהווה תנאי מוקדם לחתימת מסירת  .21.4.3

 ידי העירייה. -ההסכם על
 

 בלתי הוגנת הצעה .22
 

ו/או שיש  תכסיסניתבלתי הוגנת ו/או  שהיא הצעה ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל .22.1
 הצעה אוו/ לב תום חוסר משום בה שיש אוו/ בה כדי להפר את השוויון בין המתמודדים

 .המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח
 

 להיחשב יכולות יותהכמו כתב של שונים בסעיפים סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר .22.2
 .כתכסיסניות

 
 המכרז ביטול .23

 
 על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה .23.1

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של סעד
 

העירייה תוכל לפעול בהתאם להוראות סעיף זה בכל מקרה שבו התקציב המיועד לקיום הליך  .23.2
 טל או יושהה או יוקטן או ישונה.זה, יבו
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .24

 
לפעול לצורך , והוא יחל ("הזוכה המקורי" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .24.1

ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו קיום ההסכם שנכרת עמו, 
( ו/או ככל "הזוכה האחר" :להלן)רי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר של הזוכה המקו
לקיום ההתקשרות עם הזוכה המקורי, ייחדל הזוכה המקורי מכל פעולה  שיינתן צו מניעה

שיש בה כדי לסתור את ההחלטה, והוא יפעל בהתאם להנחיות העירייה, לרבות, כל הנחייה 
 אחר.   בדבר העברת האחריות לאספקת הטובין למציע

 
 בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור.  .24.2

 
 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .25

 
 .לעיל כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט .25.1

 
 שנקבעה במסמכיהם.כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .25.2

 
בעת מפגש המציעים )ככל שהתקיים(  בהיעדר כתובת אחת, תיחשב הכתובת שנמסרה

 ככתובת המחייבת מטעם המציע, אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. 
 

בדואר  המשתתפיםכל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים לכתובת  .25.3
 בהתאם להוראות הבאות:  המשתתפיםרשום, תיראה כאילו התקבלה אצל 

 
( 3)תוך שלושה רשום ואז יראו אותה כמגיעה ליעדה בההודעה נשלחה בדואר  .25.3.1

 ימי עסקים מיום המשלוח; 
 

תיראה כאילו התקבלה אצל ואז היא  או בדוא"ל נשלחה בפקסימיליהההודעה  .25.3.2
 ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; המשתתפים 

 
 בעת מסירתה., ואז יראו אותה כנתקבלה בידהודעה נמסרה  .25.3.3

 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 
 
 לאל אלקרינאויט

 ראש עיריית רהט
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 1נספח א' 

 פרטי המציע
 

  שם המציע
  כתובת המציע

  מספר טלפון
  מספר נייד

  מספר פקס
  כתובת דוא''ל 

 
 המציע מטעם קשר איש פרטי

 ל"דוא כתובת תפקיד הקשר איש שם

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס טלפון' מס

 
 :מעמד המציע

 
 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________         המציע צורת ההתאגדות של

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________
 

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע
 

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 2נספח א' 

 ע בדבר ניסיון קודם של המציעמיד
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 עיריית רהט
 ג.א.נ.

 
 /82013 'רכישה ואספקה מכונות טיאוט רחובות עבור עיריית רהט מכרז מסהנדון: 

 
החתום מטה מאשר בזאת, כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ 

 הטיאוט הבאות: סיפק לנו את מכונות"(, המציע)להלן: "
 

  :היקף השירותים
  שם הלקוח

טיאוט  מכונותמספר 
 שנרכשו/הושכרו

 
 

סוג מכונת הטיאוט 
 )דגם(+שנתון

 
 

  שנת האספקה

  תחזוקה) יש לציין שנים(
 

 יש לציין כמה רכבים סופקו בכל מועד[ – ]ככל שסופקו מספר מכונות במועדים שונים
 יש לציין בנפרד כמה סופק מכל דגם )ומתי((. –שונים ]ככל שסופקו מספר מכונות מדגמים 

 
 :המציע י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות .א

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 של מכונות תחזוקהקה/ניסיון באחז. ב
 

הריני לאשר כי המציע העניק שירותי תחזוקה למכונות טיאוט שבשרות ____________ וזאת בשנים 
  כמפורט להלן:

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
 :פרטי נותן חוות הדעת

 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 תאריך :___________      _____________ :חתימה

 
______________________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף              
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 3נספח א' 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר
 

 לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_, ________ שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את

 
 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי .1
 
___________   שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני .2

 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה: "להלן)
 
"( החוק" – להלן) 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .3

לרכישה ואספקה מכונת טיאוט רחובות  3/2018 מספר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות
 ."( המכרז: "להלן) רהטעבור עיריית 

 
 בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .4

 למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו זיקה
 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות להגשת האחרון

 
 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן מופיעהה החתימה כי מצהיר הנני .5
 
 

________________ 
 חתימה+ המצהיר שם

 
  אישור

 
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 מתהא את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי
 
 
 

___________________                       ___________________ 
 חתימה         חותמת        
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 רהט עיריית

  
 4נספח א' 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר
 1976-ם, תשל"וציבוריי גופים עסקאות חוק לפי

 
 

 מכהן בתפקיד ________________ אצל _ ,_____ת.ז. ______ /אני הח"מ ________ נושא
 זמציעה במכרע"מ ח.פ. __________________, שהיא ה_____ ב______________________

י עלי להצהיר את "(, לאחר שהוזהרתי כהחברה/המציע)להלן: " 3/2018ידי עיריית רהט מס' -שפורסם על
 זה תצהיר ליתן מטעמוה לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך/כת /האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי

 בזאת כדלקמן: ה/ובעבורו, מצהיר בשמו
 
 ;"(חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  ":בעל שליטה"
 
 כמשמעו בחוק החברות. ;":בעל עניין"
 

 Xלמציע )יש לסמן  עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר יהננ
  :במשבצת המתאימה(

 
 31ג "התשס בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא

 תנאים חתוהבט כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק פי, בעבירה ל2002 באוקטובר
 . 1987-"זתשמ, המינימום שכר חוק לפי וו/א 1991-נ"אהתש ,הוגנים(

 
י לפ, 2002באוקטובר  31ס"ג התש בחשוןכ"ה  יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ו/או  1991-, התשנ"אהוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק
 שנה לפהז, חבמכר ההצעות האחרון להגשת במועד אך 1987-"זם, התשממינימו חוק שכר לפי

 . האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות
 

ו/או  חוקם ע"פ והמתחייבי הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע
 .ההתקשרות תקופת כל מהלךם, בהחלי הרחבההסכמים קיבוציים ו/או צווי 

 
 .אמת תצהירי ותוכן תימתיח זו שמי זהו

 
 

____________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק יםהקבוע לעונשים צפוי יהיה וכי
 
 
 

___________________                       ___________________ 
 חתימה         חותמת        
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   5 א' נספח

 נוסח ערבות למכרז  
  )ערבות השתתפות(

 
 __________ תאריך

 לכבוד
 רהטעיריית 

 __כתובת________
 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון
 

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הספק" – להלן_________________ ) לבקשת .1
 שקלים אלףעשרים ) 20,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

 .3/2018מס' פומבי קשר עם מכרז ב הספק מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) (חדשים
 
 מיום ימים( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם
 באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג

 בהליך לפתוח או, הספק מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו
 .הספק נגד משפטי

 
 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3

 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות
 בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום
 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

 
 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד 2018יולי  31 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .4

 .ומבוטלת
 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .5
 

 
 
 
 

,רב בכבוד            
 [הערב וכתובת שם] 
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  6פח א' נס

 הצהרת המציע
 
 
 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן: ______________  שמספרה. ז.ת ת/נושא______________  מ"הח אני
 
 
בע"פ ח.פ. _ ___________________  בתפקיד ______________ אצל נת/מכהןאני  .1

ומגיש/ה הצהרה זו בקשר עם הגשת הצעת המציע למכרז "( המציע" :להלן) ______________
 ."(המכרז: "להלן) רהטעיריית ידי -שפורסם עלטיאוט רחובות  תרכישה ואספקה מכונל 3/2018

 
 האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציעהריני להצהיר כי  .2

 לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על הנדרשים ותיםהשיר לביצוע הדרושים והאמצעים
 למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע

 לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו
 .האמור מכלליות

 
 .ומדויקים נכונים היותם את ת/מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו יםהנתונ כל .3

 
 או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .4

 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים מציעים
 

בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן לעמוד מתחייב המציע  כי, ה/מצהיר הנני .5
  .השירות נשוא המכרז

 
 וכי ,המכרז נשואההתקשרות  לביצוע העירייה דרישת למציעי/ל ומובנת ידועה כי ,ה/מצהיר הנני .6

, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתוניםו/או  העובדות  ו/או המידע כל למציע/לי ידועים
 .ובמועדן במלואן, מורכא
 

 .מפגש מציעיםב השתתף המציע מטעםי/נציג אנ כי, ת/מאשר הנני .7
 

 להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל מציעלי/ל ואין העיריה שקבע התנאים כל את מקבל מציעה .8
 רבות, לפיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציעאני/, תתקבל

 .המכרז מסמכיב כמפורט הזמנים בלוחות ידההעמ ענייןל
 

 הזכות לה שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,כי, ידוע לי ה/הנני מצהיר .9
 לי ידוע כי, ה/מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל או להקטין

ה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל הזכות שמורה שלעירייה
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי העירייה של והמוחלט הבלעדי

 
 מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה ם/מהמסכי אני .10

 .לנכונותה אישור לקבלת ,המדינה
 

על אוט המוצע ילספק את רכב הט יכולתיב, בהליך זוכהשהמציע ייבחר כ , כי ככל ה/הריני מצהיר .11
 . בהליךיום ממועד קבלת הודעה על זכייתי  150 -ידי עד ולא יאוחר מ 



 

 

 

 
 2018רכישת מכונת טיאוט : 3/2018 מכרז 

 חתימת המציע: ________________
 

 
 39מתוך  21עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .12

 . דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על החוזה, המכרז פי על התחייבויותיו
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי ה/מצהיר הנני .13
 

 
 
  

 
 

 אישור
 
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 לאחר, ]המוכר/ת לי באופן אישי[ __________ שמספרה זהות בתעודת בפניי ה/עצמו את תה/זיהה

, כן יעשהת/ לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי יהיהת/ וכי האמת אתהיר הצל ה/עליו כי ה/שהזהרתיו
 .בפני עליה מה/וחתם ה/הצהרתו נכונות את ה/אישר

 
 

 ____________, עו"ד 
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 נספח ב' 

 דרישות טכניות 
 

 כללי .1
 

נשוא  רחובות ת הטיאוטמכונ של העיקריות והפונקציונאליות הטכניות הדרישות את כולל זה פרק
 ."(הטובין" )להלן: המכרז

 
 .רחובותל ייעודית )לא על שלדת משאית(ת טיאוט מכונ .א
 
, אזורים עם מדרכות סלולות לא בחלקן דרכים ת,מדרכוברחובות,  בעיקר תהיה ההפעלה .ב

 .גבוהות
 
 ,מכני כשל ללא להלן המפורטים הסביבה בתנאי תעמוד מרכיביה כל על מכונות הטיאוט .ג

 אחר. או חשמלי  הידראולי
 
 :תקנים .ד

 
 ומשרד העבודה משרד כולל  ,הנדרשות החוקיות הדרישות בכל יעמדו מכונות הטיאוט .1

 .התחבורה
 
 .בארץ מוכר תקן בדרישות יעמדו מכונות הטיאוט .2
 
הטובין ומערכותיו  עמידת לגבי כוללת באחריות יישא "(הספק" הזוכה במכרז )להלן: .3

 כל או/ו הרישוי דרישות תחבורהה משרד של החובה דרישות ,התעבורה בתקנות
 במכרז ישנן אם .הטובין של המסירה ליום העדכנית חוק פי על אחרת רלוונטית דרישה

 .תחשבנה לא הן זה בסעיף האמור את הסותרות דרישות זה
 
 תהא אחריות יצרן/יבואן מורשה/ ספק מורשה.המכלולים שלה למכונת הטיאוט ו .4

 
 כל על ומערכותיוהטובין  של והאמינות לחוזקה, דהעבו טיב ,לאיכות אחראי יהיה הספק .ה

 .םמרכיביה
 
פעולות הנדרשות לשמירה על כשירות מכונת הטיאוט, בכפוף לכתב הספק יבצע על חשבונו  .ו

אחריות היצרן ואינו כולל טיפולים, חומרים מתכלים או תיקונים שידרשו על ידי המזמין 
 ואינם חלק מהאחריות, אשר ישולמו בנפרד. 

 
 רת הטוביןמסי .ז

 
 הצעת)" במועד אשר נקב בהצעתו בנספח ג' הטובין את מסורמתחייב להספק  .1

רהט  מעיריית וחתומה מאושרתכשהיא  ההזמנה קבלתמ יום 150תוך , "(המציע
 ."(העירייה" )להלן:

 
 בהזמנה הנזכרים למחסןה או יחיד, לואחריותו חשבונו על הטובין את ימסור הספק .2

 עוד כלבפירוש כי  בזה ותנה. ממקום באותו המקובלים העבודה סדרי ולפי בשעות
 לעירייה שנמסרו כטובין העירייה או מי מטעמה ידי על אושרו ולא נבדקו לא הטובין

 .לגביהם כלשהי אחריות תחול לא - העירייה ועל
 

ה. להזמנ בהתאם יהיו שלא משום הטובין את לפסול איםכוחה, רש-העירייה, או בא .3
 שיתאימו בטובין ולהחליפם חשבונו על הטובין את לסלק הספק ן, חובה עלכ שעשומ

 העירייהו, אלא אם שנפסל מעת שעות 48לדרישות הליך זה ו/או ההזמנה, והכל תוך 
 .זמן פרק אותו-תוך אחר זמן פרק תקבע
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 נציגה היא ידי -ידי העירייה או על-על שנפסלו הטובין את במועד יסלק לא הספקככל ש .4 
 .בכך הכרוכות בהוצאות הספק את ולחייב עיניה ראות לפי םלסלק רשאיתתהיה 

 
 העירייה, מקצתם אתאו  כולם את שנפסלו הטובין את במועד החליף לא הספקאם  .5

 :בשתיהן או הבאות האפשרויות שתימ באחת לבחור רשאית
 

 ;כבטלה אליה ולהתייחס לה הנראה אופן בכל ההזמנה את בטלל 5.1
 :או

 מסוג ובין סוג מאותו בין שנפסלו אלו במקום טובין אחר מקור מכל לרכוש 5.2
 .כך ידי על שנגרמו תשלום או ,הוצאה ובכל הפרש בכל הספק את ולחייב - דומה

 

 מפרט .2
 

 (תייעודימכונת טיאוט רחובות ) 2.1
 

  להליך זה. (1ב)המפורטות בנספח הטכניות מכונת הטיאוט המוצעת תענה על הדרישות  
 

 אמצעים נוספים 2.2
 

טיאוט מערכת לאיתור רכבים מסוג המכונת לתהיה רשאית להורות למציע להתקין העירייה 
GPS  בעלת יכולת איתור באופן רציף(ON-LINE )עלות התקנת המערכת תהיה על חשבון . עירייהל

 העירייה. 
      

 טכנית ספרות .3
 

ומערכותיו  לטובין הנוגעת הבאה הספרות את לעירייה הספק ימציא לעירייה הטובין מסירת במועד
 :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 •
 .)כובד מרכז ומיקום משקלות

 .מיוחדות ואזהרות הערות ,בטיחות הוראות •

  .הרכיבים כל של והגדרה תוניםנ ,סכמות וחשמל הידראוליות מערכות •

 .אחזקה שגרת •

 .המפעילים ברמת האחזקה פעילויות הגדרת •
 .סיכה טבלת •

 .)האנגלית בשפה לספק ניתן( חילוף חלקי קטלוג •

 
 המפקח של זה אישור אין כי בזאת מובהר ;העירייה מטעם מפקח לאישור תוגש הספרות כל 3.2

 בספרות הנכלל המידע של ועדכניות לנכונות הזוכה של והבלעדית הכוללת מאחריותו גורע
 .הטכנית

 
 יוגשו ,מטעמו אדם או הזוכה ביוזמת ייווצרו אשר הטכנית הספרות של עדכונים/ינוייםש 3.3

 .המקורי מהפרסום ימים60  תוך לעירייה
 

 ושילוט צבע  .4
 

 .העירייה וקביעת החוק דרישות פ"ע ומשולט צבוע כשהוא הטובין את יספק הספק 4.1
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 ברור בגודל קשיחות תוויות גבי על דפוס באותיות או הערביתו/ העברית בשפה יהא השילוט 4.2

 דרישות העירייה. פי על יהיה השילוט .התפעול בתנאי עמידות ויבטיח לעין הנראה
 

 הומסיר קבלה ,איכות בדיקת .5
 

 ובדיקת התקנה בדיקת ,יציבות בדיקת שתכלול סופית בחינת המסופק לטובין יבצע ספקה 1.1
 .מוסמך וחןב
 

 של קבלה בחינת לביצוע העירייה מטעם המפקח את הספק יזמין הטובין מסירת נילפ 1.2
 .במכרז הספק בהצעת המפורטות בדרישות עומד הטובין כי יבדוק המפקח .המערכת

 
 רישום ,התחבורה משרד אישורי )הרישו אישור את למפקח הספק ימציא הקבלה בדיקת בעת 1.3

 ך(. מוסמ בודק ותעודת הרכב ברישיון
 

 יתאם ,לעירייה הכלי של מסירה לביצוע המפקח אישור וקבלת האיכות בדיקת סיום לאחר 1.4
 או העירייה במתקני תתבצע המסירה .העירייה נציג עם לעירייה מסירתו מועד את הספק

 .יקבע העירייה שנציג היכן
 

, קבלה אישור לספק העירייה נציג ימציא ,העירייה רצון לשביעות ,הקבלה בדיקת בתום 1.5
 .כאמור ,הטובין קבלת את המאשר ,ידו לע חתום

 

 ההדרכ .6
 

 לרבות , ומערכותיו בטובין לשימוש בהנחיות העירייה עובדי את להדריך מתחייב הספק 5.3
 בדרג ותחזוקה בטיחות והנחיות השימוש בטיחות ,המערכות ותפעול להיכר ראשונית הדרכה

 .כאלה שיש ככל ומפעיל נהג
 

 אחר מקום בכל או הספק במתקני הספק מטעם כיםמוסמ מדריכים ידי על תועבר ההדרכה 5.4
 .העירייה ידי על שיוגדר

 
 הידע להטמעת ועד לעירייה הכלי מסירת מיום אחד עבודה מיום יאוחר לא תועבר ההדרכה 5.5

 .לכך המיועדים העירייה עובדי בקרב וההפעלה
 

 ,טיחותב ,תפעול :ותכלול מפעילים 2 של מחזורים בשני ,לפחות שעות 3 בת תהיה ההדרכה 5.6
 .ברמתו תקלות ואיתור מפעיל טיפולי

 
 חילוף חלקי .7

 
 ת הטיאוטלמכונ חילוף חלקי של ואספקה תמיכה לעירייה לספקכי יוכל  מתחייב הספק 7.1

 .הטובין מסירת ממועד שנים 5 של לתקופה, זה חוזה במסגרת ידו על המסופקת
 

 הספק תחייבמה, במכונ החלפהו/או ל לתיקון הדרוש כלשהו חלק יחסר בהם במקרים  7.2
 .ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כאמור לייבאו

 
 .זה חוזה במסגרת שסופקו שבמתקנים החלקים של איכות באותה יהיו החילוף לקיח 7.3

 
 פי על ,זה חוזה במסגרת ידו על שסופקו לטובין חילוף חלקי מהספק לרכוש רשאית עירייהה 7.4

 .הבלעדי דעתה שיקול
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 האחזק .8

 
 שנים 5 של תקופה למשך ניידת אחזקה שירותיירייה אפשרות להע לטובת יעמיד הספק 8.1

 .זה חוזה במסגרת ממנו שהוזמןהטובין  מסירת ממועד
 

 והמערכות הטובין של מונעת באחזקה הקשורה העבודה ותכולת טיפול מועדי יגדירהספק  8.2
 .הנלוות

 
 :כוללים האחזקה שירותי 8.3

 
 סיכה ,שמנים ,רק לא אך בותלר ,היצרן ידי על כנדרש שוטפת ואחזקה מונע טיפול א.8.3

 מבלאי 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 ב.8.3

 
 מקצועית בצורה ,מטעמו שירות מוסכי י"ע או ,הספק י"ע ייעשו האחזקה שירותי ג.8.3

 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 ד.8.3

 .העבודה ביצוע
 

 אז כי כאמור לטיב בהתאם האחזקה שירותי את יבצע לא הספק בו במקרה כי מובהר ה.8.3
 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 בנוסף  ,הטובין תפעול במהלך שנתגלו ,הליקויים כל יפורטו התיקון בהוראת 8.6
 .היצרן תמהוראו המתחייבים והתיקונים הטיפולים כל ביצוע

 
 על ההודעה שעת ,התאריך את הטיפולים בתיק ויציין ,לטובין טיפולים תיק ינהל הספק 8.7

 כולל ,האחזקה או/ו התיקון מהות ,מנוע שעות /המרחק מד קריאת ,המודיע שם ,התקלה
 .נוספים פרטים התיקונים בתיק יציין לכך יידרש אם .האחזקה גמר וזמן שהוחלפו חלקים

 .העירייה לנציג תימסר קוןהתי גמר על ההודעה
 

 ביצוע ולוודא הפעילות בשעות הספק במוסך לבקר למפקח או/ו העירייה לנציג יאפשר ספקה 8.8
 .זה במפרט למפורט בהתאם האחזקה שירותי

 
 .ואחזקתו לתיקון הנחוץ לשימוש מעבר ,בטובין שימוש יעשה לא הספק 8.9

 
 ,בדיקות גם האחזקה מסגרתב יבוצעו ,והתאונות השבר ולתיקוני שוטפת לאחזקה בנוסף 8.10

 אגרת( שנתי רישוי מבחן לרבות המוסמכות הרשויות ידי על הנדרשים ותיקונים טיפולים
 .העירייה ונציג המוסך הנחיות פי על )העירייה י"ע תשולם הרישוי
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ד. בלב מקוריים בחלפים שימוש ייעשהם, בטיפולית, ותאונו תיקוני לרבותם, בתיקוני 8.11

 והספק מידהו. בדרישת פי על העירייה נציג בפני יוצגוי וזיהו בתג לווי המוחלפים הרכיבים
 מראש העירייה נציג אישור את לקבל עליום, יהיה מקוריי 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
 

 יש אם) משנה מספקי לו שסופקו הפריטים כל כולל ,ידו על שיסופק לטובין הספק אחריות 9.1
 :להלן המפורטות התקופות ולמשך לעירייה הכלי מסירת ממועד הינה, )כאלה

 
 המערכות כולל ב הטיאוט )למעט חומרים מתכלים(רכ מרכיבי כלבדק על ואחריות  9.1.1

 ;הםימבינ מאוחרהלפי  ,שעות מנוע 0002,או ה , למשך שנהנלוות

 
 ;שנים 3 חיצוניות מפגיעות נובעת שאינה ,חלודה נגד והגנה לצבע אחריות צבע 9.1.2

 
  ;שנים 3  - שילוט 9.1.3

 
 ךמתארי 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 השנוי 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  9.1.1ך התקופה הנקובה בסעיף הפעלת ניידת השירות למש

 .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
 תאמההה אי את לתקן הספק מתחייב ,העירייה אישור אף על הרי ,שסופק בציוד או/ו במנוף

 .זה חוזה פי על הספק מהתחייבויות לגרוע בלי וזאת ,מהעירייה בכתב הדרישה קבלת עם מיד
 

 .הציוד של היזומה האחזקה במסגרת להחליפם שיש חלקים של טבעי בלאי 9.6
 

 .הטובין מערכת עבור קיימים אם מסננים 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 יוחלף ,האחריות תקופת במהלך פעמים 3 הספק ידי על יתוקן אשר חלק כל 9.9

 .חדש
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 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 קלהת נתגלתה בו לפריט האחריות            9.10.3
 

 נציג של קביעה פי על בטיחותית במערכת 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

 ,לעיל האמור מכל לגרוע מבלי .סופית תהיה והכרעתו עירייהבמנהל אגף שפ"ע  של להכרעתו
 .הספק ידי על התיקון ביצוע את לעכב כדי סמנכ''ל התפעול של להכרעתו הנושא בהעברת אין

 

 תקלות בטובין  .10
 

 :תקלות סוגי הגדרת 10.1
 
לבצע  מאפשרת אינהן, ולחלוטי הטובין את משביתה אשר תקלה -" משביתה תקלה"

 ;השירותים
. 
עבודה  מאפשרת ךן, אהטובי עבודת את משבשת אשר תקלה - "משביתה שאינה התקל"

 ;הטובין באמצעות חלקית
 

ידאג הספק לתיקון של המכונה במתקן הלקוח בתקופת האחריות במקרה של תקלה בטובין  10.2
 באמצעות ניידת שירות )למעט תיקונים עמוקים המחייבים הובלת הכלי למוסך הספק(.

 
 טכנאי:מני תגובה להגעת ז 10.3

 

 .'ה-'שעות בימי עבודה א 24עד   -תקלה משביתה •
 שעות.48עד   -משביתהשאינה תקלה  •

 
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 
 

 תיאום ופיקוח  .11
 

בהתאם להוראות  השירותיםמבצע את  שהספקת לוודא למנות מפקח, על מנ תרשאי עירייהה 11.1
 חוזה זה.

 
, קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של השירותיםלבדוק את אופן ביצוע   המפקח רשאי 11.2

בקשר  מסמכיםוימסור למפקח על פי דרישתו  פרטים, הסברים הספק . השירותיםביצוע 
 .השירותיםלביצוע 
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ושל המפקח לשביעות  מטעם העירייה המנהלמתחייב למלא אחר כל הוראותיהם של  הספק 11.3

 לתנאי החוזה. רצונם המלאה. בהתאם 
 

המפקח משמש כבא כוח העירייה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע מזכות  11.4
העירייה להשתמש באותה סמכות או זכות בעצמה, ובלבד שבכל סתירה שתהיה בין העירייה 

 לבין המפקח תגבר ידה של העירייה.
 

ען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על העירייה למ 11.5
 הספקאחריות בנזיקין ו/או באחריות  לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את 

 מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה.
 

 הספק אחריות .12
 

לעירייה או כל נזק אחר שיגרם יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש  הספק 12.1
ו/או לכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב  האו לרכוש

, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים הספקאו בקשר אליה, מצד  השירותיםאו במהלך ביצוע 
יים באתר למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם, ו/או כל המצו

 .העירייה בעצמהביצוע העבודה ובסביבתו, אך למעט נזק שנגרם על ידי 
 

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  הולשפות העירייהמתחייב לפצות את  הספק 12.2
בגין מעשה או  הו/או פסק דין שיפסק נגד הכתוצאה מכל תביעה שתוגש נגד האחר שיגרם ל

חויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר ת רייהשהעימחדל כאמור, ובכל מקרה 
. כן מתחייב לעירייה, או העירייהלשלם כל סכום כזה במקום  הספקלתביעה כזו, מתחייב 

חויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, ת עירייה לשאת בכל ההוצאות שה הספק
להתגונן  לספקאפשר ת שהעירייהלרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין והכל בכפוף לכך 

העירייה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, גם  .כאמור בתביעה כזו
 בגין עבודות שביצע.לספק מהערבות הבנקאית שבידיה ומהתמורה המגיעה 

 
ותנאים נוספים המפורטים מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות  הספק 12.3

. השירותיםם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע לשם שמירה על שלומבחוזה, 
יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי  הספק

מסוג של העבודה  השירותביצוע להדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 
 שימוש בציוד זה.העובדים על ידי יפקח כי אכן יעשה  הספקנשוא חוזה זה. 

 
אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא  הספק 12.4

ברשותו כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או 
הי או במידה ותוטל עליה אחריות כלש העירייה, והוא ישפה את השירותיםבמהלך ביצוע 

 תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה זה.
במסגרת  עירייהה תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/או תשלום על   חובת השיפוי 

, ולא על פי הספקצו ו/או החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובלת על 
  דרישה בעלמא.

 
וכי  עירייהלעובדיו ושלוחיו  הספקמעביד בין -לא חלים יחסי עובד למען הסר ספק מובהר כי 12.5

 הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. הספק
 

כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין  12.6
 וסוג שהוא.
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 שיונותיהיתרים ור .13 
 

הדרוש לה רישיון או היתר, ולה כלשהי שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעימתחייב לקבל רהספק  13.1
או מי ,וו/או מועסקי וו/או ע"י עובדי ולצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידעל חשבונו, 

 וזאת בכפוף לכל דין. מטעמו 
 

 מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין. הספק הוראות כל דין 13.2
 

, לרבות דיני השירותיםהעבודה במהלך ובנוגע לביצוע  מתחייב לקיים את כל דיני הספק 13.3
, 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.
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 (1)ב נספח
 ( דרישות טכניות )חובה

 
 פירוט הדרישה נושא

 מכונת הטיאוט מיועדת לניקוי מכני של רחובות  יעוד
 , מערכת מקורית מבית היצרן2018 שנתון

 רכב ייעודי, לא על שלדת משאית שילדה
מ"ק לפחות נירוסטה וחיזוק מסגרות  4.5 .1 מיכל קליטת פסולת

 .פלדה
פיקוד על פתיחה והרמת מיכל הפסולת על ידי  .2

 ום.שלט+ מפסק בטיחות לחיר
 גיבוי הרמת מיכל באופן ידני. .3

 טון לפחות  5 -לא יפחת מ משקל העמסה
 :מינימוםדרישות  מנוע 

 
  כ"ס. 120 -לא יפחת מ הספק

 טון לכל היותר 12 משקל כולל
  תהידרוסטטי תמסורת

 מאחור(. 4גלגלים ) 6 .1 גלגלים
מנגנון חשמלאי המאפשר הרמת חזית הרכב  .2

 לעבור דרכים משובשות.
ככל הניתן שיאפשר מעבר בין סיבוב קטן  רדיוס .3

על  גלגלים בלבד. 2קירות ומדרכות עם היגוי 
המציעים לפרט את רדיוס הסיבוב של כלי 

 . הרכב
אחוריים גלגלים  (2)ההצעה כוללת שני  .4

(. כל הגלגלים 1וגלגל קדמי חלופי ) חלופיים
יסופקו בנפרד למחסן העירייה ביחד עם 

 .  המכונה
כולת יניקה של בקבוקי פלסטיק בנפח של עד י .1 מערכת יניקה

 ליטר לפחות ופחיות משקה. 1.5
 שתי נקודות התזה ליד פתח היניקה. .2
צינור היניקה יהיה מצופה גומי או מרופד  .3

תינתן בחומר פלסטי קשיח למניעת שחיקה. 
חלד )נירוסטה(, עם -עדיפות לצינור מפלדת אל

  ציפוי מיגון לינטקס.
 הפעלה לרעש מאפשר ום ומיגוןאיט כולל הרכב איטום

 האפשר. ככל שקטה
 מ''מ לפחות 800 גובה פריקת פסולת

מברשות  2ס''מ לפחות לשני הצדדים, עם  200 .1 מערכת המברשות
הבולטות מעבר לקווי רוחב המכונה 

 המאפשרות טיאוט משני צידי המכונה. 
המערכת כוללת מתזי מים לכל המברשות  .2

אוט למניעת למניעת אבק במהלך פעולת הטי
נק'  (2בכל צד יהיו לפחות שתי )מפגעי אבק. 

 התזה על כל מברשת.

המערכת תהיה מצוידת בשטיפה לניקוי צידי  .3
 הדרכים במקביל עם שפת הכביש.

ו ממוקמים בחזית ה/היניקה יהי י/פתח .4
המכונה, ותהיה בהם שליטה על מהירותם מתא 
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 הנהג. 

. שמירת גובה מברשת ופתח המערכת תפאשר  .5
 .ה אוטומטית, התאמה לתנאי הדרךיניק

מערכת מים ייעודית 
 אינטגראלית

 .מעלות 360זרוע המאפשרת גזרת פעולה של  .1
אורך הזרוע יהיה באורך המספיק כדי לפעול  .2

, ובכל מקרה, לא מעל ומעבר לרכבים חונים
על המציעים לפרט את אורך  .מ' 1.5 -יפחת מ

 ידם.-הזרוע המוצע על
פשרת נסיעה לאחור המאהמפעיל, דוושה בתא  .3

 מעלות. 90תוך טיאוט לניקוי פינות של 
זרוע משולב צינור למעבר מים באורך שלא ב .4

 מטר שבקצהו מתיז מים משתנה. 12-יפחת מ
הצינור מחובר למשאבת מים בלחץ גבוה )לא  .5

ובספיקה נמוכה )שלא ( BAR 140 -יפחת מ
על מנת לאפשר פינוי  ליטר לדקה(, 12תעלה על 

 ת ומתחת לרכבים חונים.פסולת ממדרכו
 600יכולת לנשיאת מים במיכל/ים בנפח של  .6

 ליטר לפחות לקבלת רצף פעולה.
מ"מ  4מיכל מים עשוי מפלדה בעובי של  .7

 לפחות.
המערכת מקורית מבית היצרן יש לצרף מסמך  .8

 על כך.
 מערכות נוספות

 
 

 נסיעה לאחור תוך כדי טיאוט. .1

 .הגה מתכוונן –אופציונאלי  .2

י צידי המיכל לאיסוף הפסולת דלתות משנ 2 .3
 ידנית שלא ניתנת לשאיבה.

 דלתות צד לתא נהג. 2 .4
 מערכת מיזוג אויר. .5

מערכות השקטה ובידוד שמע של רעשים בתוך  .6
תא הנגה. על המציעים לפרט את מפלסי הרעש 

 .  של המכונה מחוץ לתא הנהג ובתוך תא הנהג

 USBמערכת שמע עם חיבור לטלפון נייד או  .7

 ל הגג.פנס מהבהב ע .8

מערכת גירוז אוטומטית בכל המערכות.  .9
המגזרת תהיה של חברת "להב", או מכל סוג 

 ידי מנהל אגף שפ"ע. -אחר שיאושר על

 טלוויזיה במעגל סגור. .10
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 ספח ג'נ

 המציע הצעת
 

 
 
 

 לכבוד
 "(רייהיהע)" רהטעיריית 

 
 ת טיאוט רחובותה מכונלרכישה ואספק /82013' מס פומבי מכרז

והוא  ", שם המכרז ושם המציעהמציעבאופן ברור "הצעת  מצויןמסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, עליה 
 .ייפתח רק לאחר בדיקת עמידת המציע בתנאי השל המכרז

 
 ____________של תפקיד ממלא שהנני_____ _________ז.ת____, __________"מ הח אני .1

 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________ אצל
 בע"מ הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _________________ ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים

 כדלהלן: )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז
 

 הצעת המציע .2
 

 :ייעודיתמכונת טיאוט 
 
 ש''ח הצעת מחיר ב  

 )ללא מע''מ(
 רכישת מכונת טיאוט רחובות ייעודית טובין

 .למכרז על פי המפרט המצ"ב
 

 
 התחייבות  

 מועד אספקה
 
 

הודעה על זכייתי  מקבלת יום  150תוך  הטובין הנני מתחייב לספק את 
 בהליך. 

 
, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם המחיר הצעת .3

 תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל ובמידה
 .בה הנקובים למחירים מחויב יהיה והמציע תקפה

 
 כנספח ב"המצ הצעת המציע צורףת, הזוכה כהצעה העירייה ידי על תיבחר המציע שהצעת במקרה .4

 . ממנו דנפר בלתי חלק ויהווה ההתקשרות לחוזה
 

נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, השירות מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע  .5
מעבר  למחיר נשוא הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה זאת העירייה 

 מראש ובכתב ע''י מורשי חתימה בעירייה .
 
 
 
   

 חתימת המציע  תאריך החתימה
 
 
 
 
 

 תאריך:______________
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  פח ד'נס 
 

 (/82013)מכרז מס'  לאספקת מכונת טיאוט חוזה
 8201ביום ______ לחודש ____שנת ברהט שנערך ונחתם 

 
 רהטעיריית   בין:

 רהט 8כז מסחרי רהט, ת.ד. מר
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה:

 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;

 
 וט רחובותמכונת טיאשל  ואחזקה אספקה ,רכישהל 3/2018 והעירייה פרסמה מכרז מס' :הואיל

  ;והכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו, "(המכרז)להלן: "
 

 הגיש הצעתו למכרז זה; הספקו :והואיל
 

בהתאם לתנאי מכונות טיאוט רחובות  תרכישבדבר הספק והעירייה החליטה לקבל הצעת  :והואיל
 "(;השירותים/הטוביןהמכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "

 
דדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן וברצון הצ :והואיל

 השירות נשוא  המכרז בהסכם זה;
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא .1
 

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

 
הדרישות והתנאים המפורטים  מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הספקלשם ביצוע העבודות  1.2

 ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה. בהוראות המכרז במפרטים

 
 תקופת החוזה .2
 

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

 .ל תקופת האחזקה()לא כול

 
, לעירייה שמורה זכות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לעיל על אף האמור 2.2

"( התקופה המוארכתחודשים )להלן: " 3"(, של עד תקופת ההארכהלתקופה נוספת )להלן: "
 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. לכל היותר 
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והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת  היה 2.3 
 התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

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

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

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

 
שהעירייה תממש את זכותה לרכישת מכונת טיאוט נוספת )בהתאם לתנאי ההזמנה ככל  2.6

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

 
 יחסי הצדדים .3
 

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

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

  .מאת העירייה
 

יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  הספק 3.2
ם קרנות סוציאליות משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלו

וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד 
 וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

 
תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל היה ו 3.3

חויב כאמור לרבות הוצאות תבו  את העירייה בכל סכום הספקישפה ולעובד ממעבידו יפצה 
 משפט ושכר טרחת עו"ד.

 
מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  הספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  3.4

 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. נוהג בנוגע 

 
 הספקת והתחייבות והצהר .4
 

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

 מהסכם זה.
 

אשר נרכשו על ידה מהספק הציוד והאמצעים הטובין את כל מתחייב לספק לעירייה  הספק 4.2
 .י והוראות הסכם זההמפרט הטכנבהתאם לדרישות המכרז ו

 
 ולפעול על פיהן.מטעם העירייה להישמע להוראות המנהל  4.3

 
ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו השירותים לדאוג לביצוע  4.4

במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות 
ולדרישות המפרט הטכני  המכרז העבודה לדרישותהתאם בהשירותים ולוח הזמנים לביצוע 

 והוראות הסכם זה.
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 התמורה .5
 

 התמורה תשולם לספק בהתאם להצעתו במכרז ) נספח ג' "הצעת המציע"(. 5.1

 
 מסירת הטובין בעירייה ולאחר אישור גורמי העירייהלאחר שולם תתשלום בגין הטובין  5.2

 ובתנאי תשלום הבאים: 

 
מיום אישור  יום 10העברה בנקאית לספק תוך רך של תשלום התמורה תיעשה בד 5.2.1

  .ולשביעות רצונה המסירה על ידי העירייה

 
במעמד מסירת הטובין תימסר לספק ערבות מוסכם כי להבטחת התחייבות העירייה,  5.2.2

לעירייה  כנגד מסירת הטוביןבגובה הסכום הנקוב בהזמנת העבודה, זאת בנקאית 
מסור לקבלן במעמד מסירת היה רשאית העירייה לת ,או לחילופין ,ולהבטחת התשלום

 מכונת הטיאוט המחאה לפירעון מיידי ) מזומן( וזאת בגובה התמורה. 

 
יום לאחר  45שוטף + ישולם בתנאי תשלום של  ,בשל תחזוקה ככל שיבוצע כל חשבון שאושר 5.3

 מועד הגשת החשבון המאושר לגזברות. 

 
מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט  מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו 5.4

 לעיל.

 
 אחריות פיצוי ושיפוי .6
 

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

ל פסולת מכול סוג, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע לרבות ובמיוחד לכלי אצירה ש
 או על ידי מי שנתון למרותו. הספקהעבודות או בקשר אליהן על ידי 

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

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

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

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

 להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.

 
מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין   הספק 6.4

לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבו כלשהי  6.1כול נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 
ובכל מקרה שהעירייה  ו הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו,שבחוזה זה ו/א הספקשל 

תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל 
סכום כזה לעירייה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל 

העירייה עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות ש
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום 

מסר  הספקשיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית ש
 בידי העירייה לפי חוזה.  
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גיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המ  הספק 6.5

מסירת רכב כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב  הספקהנמצא בשרותו של  
מתחייב לפצות ולשפות את העירייה מיי עם דרישתה הראשונה בכל סכום  הספק. הטיאוט

כאמור בתוספת  שיהא על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי
 הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 

 
 וטלב .7
 

 פיצויים מוסכמים: .8
 

את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים  הספקבכל מקרה שבו לא ביצע  8.1
ישלם אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה  הספקבהסכם ו/או לא מילא 

 כדלקמן: הספק למזמין פיצוי מוסכם

 
לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום ביצוע הסכומים  8.2

 קיזוז הפיצויים המוסכמים.
 

המהווים את הפיצוי  הספקמובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על  8.3
ימים  15עירייה תוך  מנהל אגף שפ"ע ברשאי לערער בפני  הספקהמוסכם והקבוע דלעיל, 

 בנושא הינה סופית.  ראש אגף שפ"ע של והחלטתו 

 
קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או  8.4

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה ו שהוא כנגד העירייה בשל כך טענה מכל מין וסוג
 דין. של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 

 
 ת זכות והעסקת קבלנים אחריםהסבת ההסכם,  המחא .9

 
ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הספק 9.1

כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או 
שור העירייה בכתב להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אי

 ומראש.

 
לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר,  הספק 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

 
ל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה כ הספקהפר  10.1

את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין  הספק
במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול 

 .אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זההחוזה והתקשרות עם קבלן 

 פיצוי מוסכם  הפרה מס'
 להתחייבות)בהתאם יום  150הטובין בתוך  אתהספק ימסור  1

 קבלת ההודעה על זכייתו בהליך. מיום הספק במכרז( 
בגין  בפיצוי מוסכםחיוב 

 . ₪ 500כל יום פיגור 
 למקרה לכל יום ₪ 500 בתקופת האחריות. שעות 24תקלה העולה על  תיקוןאי  2
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 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה   10.2 

 
לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר  10.2.1

, זאת מבלי לא עשה כן הספקאותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, ו
 העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  לגרוע מזכויות

 
לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של   10.2.2

 ההסכם. 

 
 עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. הספקלהעסיק על חשבון  10.2.3

 
כמי שהפר את ההסכם הפרה  הספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב  10.3

 ודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: יס

 
יום  20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   10.3.1

 מיום הטלתו. 

 
 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  הספקאם  10.3.2

 
ם הממונה על בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אד 10.3.3

 . הספקנכסי 
 

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  הספקהופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה  10.4
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה  הספקלתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, 

 עד להפסקת תוקפו כאמור.  הספקבוצע ההסכם בידי 
 

וע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל לעיל כדי לפגעיף זה אין באמור בס 10.5
 דין. 

 
 מפעולה תוהימנעוויתור  .11

 
מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא  תהימנעוכל ויתור,  

 אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 
 שינוי ההסכם .12

 
, ולא תשמע כל ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אלא בכתב אין לשנות כל הוראה בהסכם זה 

 טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 
 היעדר זכות עכבון או זכות קיזוז .13

 
הספק מוותר בזאת מראש על כל טענת עכבון מכל סוג שהוא, וכן, על כל זכות קיזוז מכל שהוא. בכל  

 .או את תמורתם/מקרה, הספק לא יהיה רשאי לעכב תחת ידיו את הטובין ו
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 חוזהקיום הל ערבות .14

 
, בהתאם להצעתו במכרז זה להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז 14.1

₪  30,000)בידי העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של  הספקיפקיד  
.  (1)ד  בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח (₪אלף  שלושים –)במילים 
 "(.לחוזה )ערבות ביצוע(ערבות )להלן: "

 
, בכל תקופת תוקפו של החוזה תקופת החוזה ממועד התחלת, הא לתקופת ההסכםערבות תה 14.2

 .מועד מסירת מכונת הטיאוט לעירייהיום לאחר  )שישים( 60ועוד 

 
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  14.3

ארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית ה
 24הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך  הספקבכל מקרה שהמנהל מצא כי 

 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.

 
 שונות .15

 
ת המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה א מוסכם 15.1

וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
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 

יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה  הספקשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, ונע
 בדרך האמורה.

 
תיראה כאילו התקבלה אצל , כל הודעה אשר תישלחהודעות בין הצדדים יישלחו בכתב בלבד.  15.2

 בהתאם להוראות הבאות:  הצד השני

 
ימי ( 3)שלושה תוך ההודעה נשלחה בדואר רשום ואז יראו אותה כמגיעה ליעדה ב 15.2.1

 עסקים מיום המשלוח; 
 

תיראה כאילו התקבלה אצל ואז היא  או בדוא"ל נשלחה בפקסימיליהההודעה  15.2.2
 ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; המשתתפים 

 
 בעת מסירתה., ואז יראו אותה כנתקבלה בידההודעה נמסרה  15.2.3

 
ור לחוזה זה ו/או הנובע מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקש 15.3

 .ית המשפט המוסמך מבחינה עניינית שמקום מושבו בעיר באר שבעממנו תהא לב
 

 ולראיה באו על החתום:
 

______________          _____________           ________________ 
 עירייהראש העיריה                             גזבר העירייה               חשב מלווה ל

 
______________           ________________ 
 הספק                                        חותמת העירייה 
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 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

  
 (1)ד נספח

  ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(
 תאריך __________

 לכבוד
 רהטעיריית 

 
 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 
 
 "( אנו  ערבים בזאתספק.פ. _____________ )להלן : "העל פי בקשת __________________  ח .1

לרכישה  וזאת בקשר ₪( אלף שלושים)₪  30,000 -כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל
להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ובהתאם רהט  עבור עיריית ת טיאוט רחובותואספקה מכונ

 ./82013לדרישות המכרז 
 

יום מקבלת דרישתכם  14סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל .2
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או 
באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 

 ולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכ
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  .3
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  תאחת מהן מתייחס

 הנ"ל.
 

פורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי ש .4
.________ 

 
 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

 

 _____________ ועד בכלל.רבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום ע .6
 

 לא תענה. יום_________________דרישה שתגיע אלינו אחרי  .7
 

 ה ומבוטלת.ערבותנו זו בטל __________לאחר יום . .8
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .9
 
 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________
 

 


