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   טפסים נספחים להזמנה להציע הצעות

 38 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעה 1טופס מס' 
 40 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2 טופס מס'
 41 ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 42 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 43 אישור רואה חשבון 5טופס מס' 
 44 תצהיר בדבר ניסיון עבר 6טופס מס' 
 46 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7טופס מס' 
 47 בנת תנאים כספייםה ברבדהצהרה  8טופס מס' 
 48 אישור על קיום ביטוחים 9טופס מס' 
 50 ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 51 לתשלוםפרטי חשבון בנק  11טופס מס' 
 52 הצהרה בדבר התחייבות הספק לשמירה על דיני העבודה 12טופס מס' 
 54 הטופס הצהרה כתנאי לחתימה על ההסכם עם העיריי 13טופס מס' 
 55 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח 14טופס מס' 
 59 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה 15טופס מס' 
 66 הצהרה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 16טופס מס' 
 68 טופס רישום מוקדם 17טופס מס' 

   
 69 לזוכההסכם בין העירייה  סמך ב'מ
   

 83 ות כלליות ודרישות מכלי הרכב(מפרט טכני )הורא מסמך ג'
 
 

 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה 
 

 מועד להשלמה אסמכתא סעיף בהזמנה הדרישה מסד
להבטחת התחייבות הזוכה  תערבו  .1

 )"ערבות ביצוע"( 
 ימים 7 10טופס מס'  5.2

 ימים 7 11טופס מס'  5.4 טי חשבון בנק לתשלום רפ  .2
 ימים 7 13טופס מס'  5.6 הצהרת זוכה טרם חתימה  .3
אישור יועמ"ש העירייה לעניין היעדר   .4

 ניגוד עניינים ו/או קרבת /משפחה 
 ימים 7 15טופס מס'  5.7

 
 כם.ההסעל מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת העירייה 

 
 .גבר האמור במסמכי המכרזמובהר, כי במקרה של סתירה, י
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 ומעקב אחרי הגשת מסמכיםטבלת תיוג  - 2020/3מכרז 
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 2.2.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 12.2.2020 סיום רישום מוקדם 2
 6.3.1 13:00 12.2.2020 משלוח שאלות הבהרהן לחרומועד א 3
 6.1.1 13:00 18.2.2020 המכרזסיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 19.2.2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5
 

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

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

 
 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים

]הדגשה: הטבלה המצורפת היא לצרכי נוחות בלבד ועל מנת לסייע בידי המשתתפים לעקוב 
תיאור הדרישה במסמכי המכרז היא לצורך התמצאות בלבד, ובכל אחרי עמיתדם בתנאי המכרז. 

 כרז ולא בטבלה זו[דרישה המפורטות במסמכי המר היגבמקרה של סתירה ת
 

 סימון אסמכתאות לצירוף סעיף הדרישה 
הוכחת רכישת מסמכי מכרז בסכום של   .1

1,000   .₪ 
6.1.3 + 

9.11 
קבלה על רכישת מסמכי 

 מציע ם ההמכרז על ש
 

 + 6.2.6 . 12.2.2020 ביצוע רישום מוקדם עד ליום  .2
9.10 

 17טופס מס' 
וח לשמ או אישור הגשה 

 זכיר העירייה למ

 

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

תשומת הלב להוראות בדבר אופן הגשת 
 השאלות ופרסום המענה באתר העירייה 

העתק המענה לשאלות  6.3.6
-ההבהרה חתום ומאושר על

 . ידי המציע

 

  1טופס מס'  7.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז  .4
ינוי תנאי המכרז או ש לתקבאישור   .5

 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(
תשומת הלב להוראות בדבר פרסום 

 השינוי באתר העירייה 

6.5.3 + 
7.3.4 

הודעה בכתב מטעם העירייה 
על שינוי התנאים או לוחות 

-הזמנים חתומה ומאושרת על
 ידי המציע 

 

 7טופס מס'  8.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך  .6
 ידי המציע -על שראוחתום ומ

 

הגשת כל מסמכי ההצעה   8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה   .7
ידי המציע  -חתומים על

 במקום המיועד לכך

 

  אישור מורשי החתימה מטעם המציע   .8
 וזהות החותמים על ההצעה 

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

 

תעודת למקור של  ןאמנ צילום 9.1.2.1.1 תעודת התאגדות/שינוי שם )לתאגיד(  .9
התאגדות וכל תעודת שינוי  

 שם

 

תדפיס מעודכן מרשם  9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .10
 תאגידים ה

 

צילום נאמן למקור של תעודת  9.1.2.2.1 תעודת זהות )למציע יחיד בלבד(  .11
 הזהות בצירוף הספח לתעודה 

 

 השותפות +סכם ה תקעה 9.1.2.2.2 הסכם שותפים )שותפות לא רשומה(  .12
צילום נאמן למקור של תעודת 
הזהות בצירוף הספח לתעודה  

 של כל השותפים 

 

 כירות קודמותמ –הוכחת ניסיון   .13
  21לפחות  באספקה שללמציע ניסיון 

של טרקטור יעה  יחידות ם עשרה(תיי)ש
דו במסגרת י-אופני מהדגם המוצע על 

 6טופס מס'  9.3.3.1
 תצהיר מלא חתום ומאומת
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ומה(, דבגודל  קודםו דגם הליך זה )א
 6201ינואר  1ין זאת במהלך התקופה שב

חודשים(,   48)במהלך  9201דצמבר  31 -ל
כלי  (ארבעה) 4חות פלמתוכם, נמכרו 

)רבע   לגופים ציבורייםכאמור  ברכ
 מהכמות שנמכרה

 מחזור כספי מינימאלי  .14
 ₪ 0,00052,2 לפחות של ,כספי מחזור

( ₪ אלףים וחמישים שני מיליון ומאתי)
 משנות אחתבכל  (,"ממע כולל לא)

פי -זאת על 2018 ,7201, 6201 הכספים
 המבוקרים"ת הכספיים הדוחו

 5טופס מס'  9.4
 ידי רו"ח -חתום במקור על

תשומת הלב להוראות ונוסח 
הטופס לגבי מציעים שאין 

 2018להם דו"ח מבוקר לשנת 

 

 היעדר הערת "עסק חי"   .15
   1820 לפי דו"ח כספי מבוקר לשנת

 5טופס מס'  9.5
 ידי רו"ח -חתום במקור על
 ראה הערה לעיל

 

₪ בתוקף עד  500,11ערבות הצעה ע"ס   .16
 . 30.4.2020ליום 

  3טופס מס'  9.6

  עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים  
  9201אישור ניהול תקין לשנת  9.7.1 2019אישור ניהול תקין לשנת   .17
 4טופס מס'  9.7.2 רייםיבום צי חוק עסקאות גופיר לפתצהי  .18

 תצהיר חתום ומאומת
 

 אישור ניהול ספרים כדין  9.7.3 אישור ניהול ספרים   .19
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

 יכוי מס במקורנאישור  9.7.4 אישור ניכוי מס במקור  .20
 הגשת ההצעה תקף למועד 

 

  מלכ"ר/מורשהתעודת עוסק  9.7.5 אישור עוסק מורשה או מלכ"ר  .21
ו/או   היעדר ניגוד ענייניםר בדבהצהרה   .22

קרבת משפחה לעובד עירייה או נבחר 
 ציבור

 15טופס מס  9.8.1
מלא, חתום במקור תצהיר 

 מאומת בפני עו"דו

 

 12טופס מס'  9.8.2 הצהרה בדבר שמירה על זכויות עובדים.   .23
תצהיר מלא, חתום במקור 

 ומאומת בפני עו"ד

 

פלילים יעדר הרשעה בהצהרה בדבר ה  .24
 לעיון במרשם הפליליוח י כיפווי

 14טופס מס'  9.8.3
תצהיר מלא, חתום במקור 

 ומאומת בפני עו"ד

 

לאנשים הצהרה לפי חוק שוויון זכויות   .25
 עם מוגבלות 

 16טופס מס'  9.8.4
תצהיר מלא, חתום במקור 

 ומאומת בפני עו"ד

 

 טכני מפרט  9.9 המוצע תואם את דרישות המפרטהרוכב   .26
 צילומים 

 

  מסמך ב' 8.4.1.5 הסכם חתום  .27
  פרופיל של המציע  10.4 פרופיל   .28
 ףבתוקרישיון עסק  . 10.5.2 שירות מוסךפרטי   .29

מטעם  בתוקףהפעלה רישיון 
 משרד התחבורה

 תמנהל מוסך השירו יםטרפ
 רישוי, השכלה  )קו"ח, תעודות

 (. מקצועי
ת הזכויות אסמכתא אודו

 מקרקעיןב
הסכם התקשרות למתן או 

 .ירותיםש

 

 של הניידת צילום  שירות ניידתפרטי   .30
 רכברישיון העתק 

 

 8מס'  טופס 12.2.2 הצעה כספית  פסטו  .31
הצעה הכספית יש  את ה]

, יחד עם ההצעהלהגיש ב
, אטומה פה נפרדתטבמע

  [וסגורה
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 זמנה להציע הצעות מסמך א': ה
 
 ותכלליהוראות  .1

 
זמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים בזאת להמתכבדת  "(העירייהעיריית רהט )להלן: "

ור הטרקט" או "רכבכלי ה" ר יעה אופני )להלן:ל טרקטואספקה שנוספים, להציע הצעות ל
 .  עותהצ כמפורט להלן בהזמנה זו להציע"(, והכל היעה האופני

 
 מהות השירות הנדרש .1.1

 
פני, לרכוש טרקטור יעה אוהעירייה מטרת הליך זה הוא לאפשר לעיריית רהט  .1.1.1

ימים  )תשעים( 90אספקת כלי הרכב תהיה בתוך הליך זה. שיענה לדרישות 
ספקה כוללת הובלה על . האהזוכה סכם עםממועד חתימת העירייה על הה

 וכה. . אחריות הז
 

עמוד לכל הפחות עמוד לחייב להליך זה,  גרתבמסכלי הרכב המבוקש  .1.1.2
שר העירייה תיתן כאנספח למסמך ג'(, ) פרט הטכני המצורףהמרישות בד

 819M  דגםשיהיה מתוצרת חברת "קטרפילר" אופני  יעה קטוררטעדיפות ל
. המציעים יהיו רשאים להציע כלי  05L דגםאו טרקטור מתוצרת "וולבו" 

ג'  )מסמך הטכני טעמדו בדרישות המפרשיבד , ובלאחריםרכב של יצרנים 
 . (גלגליםח מנוע, משקל, יכולת הרמה, ם )נפדומי בממדיםלמסמכי הליך זה(, ו

 
ודגש, כי בכל מקרה, ועדת המכרזים תיתן עדיפות לכלי רכב מן ר וממובה

)אך  פי שיקול דעתה הבלעדי, היא תהיה רשאית-הדגמים שפורטו לעיל, ועל
יותר, זולה  אכספית עבור דגם אחר, אפילו שהי ההצעבל שלא לק (,חייבת אל

  אחוזים. )עשרה( 10%ד שההפרש במחיר אינו עולה על ובלב
 

לרבות,  האספקה בפועל של כלי הרכב, הליך הרכישה האספקה כולל את .1.1.3
ידי -הובלה לחניון העירייה )או לכל מקום אחר בתחום העיר שייקבע על

 ךוי כלי הרכב, והכשרתו המלאה לצוררישע להמנהל(, ולרבות, טיפול בכל הנוג
 פי כל דין.-ת ועלתיבטיחו נסיעה

 
הזוכה  , תהיה בכפוף למילוי כל התחייבויותספקת כלי הרכבהתמורה עבור א .1.1.4

הציע הזוכה ש למחיר בהתאם תמורה לזוכה, והיא תשולם לפי הליך זה
 .הליך זהל המצורף בחוזה מפורטבהצעתו ולאחר שאושר, והכל כ

 
מנת שים ממועד הוצאת הזחוד לושה()ש 3פקה המבוקש הנו בתוך סהא מועד .1.1.5

 העבודה מן העירייה. 
 
 העירייההתמורה והתקציב העומד לרשות  .1.2

 
תקציב מסגרת יומה של מותנה בק ,נשוא מכרז זההרכישה ע וצבי כי ,ובהרמ .1.2.1

נשוא המכרז, פריטים מלאה. משכך, הצעות המציעים יוגשו ביחס לכלל 
קים מן חל בטלה ו/או לישרכלהקטין את היקף הית רשאוהעירייה תהיה 

בפועל למסגרת התקציב רכישה על מנת להתאים את ההרכישה כאמור, 
 .מורכא רכישה שתאושר ל

 
ודות נשוא  ד מובהר, כי מאחר והמקור התקציבי לביצוע העבוע .1.2.2

הליך זה אמור להגיע לעיריית רהט מכוח החלטת ממשלה מס'  
ישור חשבונות  מכוחו )לרבות, ארכישה  ע ה, אז הליך זה וביצו 2397

שלום(, מותנה בקבלת אישור משרד הפנים או חברת הבקרה  לת
 . מטעמו
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ישה בגין צמצום טענה ו/או דרכל  לעמראש  יראו את המציעים כמוותרים .1.2.3
ות בגין אישורו של תקציב כאמור ו/או ביטול תקציבים שהוקצו היקף העבוד

 ם בתשלום )ככלו/או בכל עיכוב שייגר זה לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז
את אישור משרד הפנים ו/או את אישור חברת  ן הצורך לקבלשייגרם(, בגי

 .והבקרה מטעמ
 

 ךההלי מסמכי .1.3
 

"(, הנם מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.3.1
 כדלקמן: 

 
למכרז דנן, על כל נספחיה  הזמנה זו להגיש הצעות :א' מךמס .1.3.1.1

 של מכרזצורפו לה תוך כדי ניהולו שי כיםוהמסמ
 זה.

 
 . הסכם אספקה בין העירייה לבין הזוכה :מסמך ב' .1.3.1.2

 
 .טכני מפרט מסמך ג': .1.3.1.3

 
שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת  אתם מפרטי מסמכי המכרז

זוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה ה
ומים על ידי ז ולהשיבם לעירייה כשהם חתי המכרסמכבמ הדרושים והמפורטים

מפורט מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף )להבטחת ההצעה( כמורשי החתימה 
 להלן.

 
 רת ההצעה הזוכהחיב שיטת .1.4

 
בשיטה  ה הזולה ביותר,ההצעפי -בחירה בהצעה הזוכה בהליך זה, תעשה עלה .1.4.1

 . למסמכי הליך זה( ורףהמצ 8טופס מס'  )ראה: של הגשת הנחה על אומדן גלוי
 

 1.1בסעיף וזאת מבלי לגרוע מן האמור די כבן באמור בסעיף זה יאמובהר, כי 
  .לעיל. 

 
ל המציעים להגיש את עמובהר כי ה זו להלן, נמזהבר מומבלי לגרוע מן הא .1.4.2

ביחד עם יתר מסמכי  ונפרדות,, אטומות עטפות סגורותההצעות הכספיות במ
  בתנאי הסף.אחר בדיקת עמידת המציעים ק לצעה, והללו ייפתחו רהה

 
 ולא ייבדקו.  וגשו בצורה גלויה, ייפסלו על הסףשיכספיות הצעות 

 
ה רשאית כלשהי, ותהי ההצעבת לבחור בייחמת נהאימובהר, כי העירייה  .1.4.3

 . .רז זוכה או שזכייתו בוטלהשלב ככל שלא הוכל את ההליך בכל לבט
 

עם המציעים במכרז,  מתןושא מלנהל העירייה שומרת לעצמה את הרשות  .1.4.4
 ובכפוף לכל דין. ף המכרזגוב רטותהמפובהתאם להוראות 

 
 שירות אישילמתן הסכם  .1.5

 
ק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות כל ספהסר  למען .1.5.1

של הפרת חוזה(, ( לחוק החוזים )תרופות ב2)3ח זה בסעיף אישי כהגדרת מונ
 .ידי הזוכה בהליך-תנת לאכיפה עלננה ניהיא איולכן,  1970-התשל"א

 
ה ו/או תלונה ו/או בזאת מראש על טענה ו/או דריש םירתם מוושתתפיהמ .1.5.2

ישת סעד שעניינו אכיפת ההסכם שייחתם עם עה בכל הנוגע לדרזכות תבי
 עיריית רהט. הזוכה בהליך זה, על
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 וסףה אופני נטרקטור יעאופציה לרכישת  .1.6
 

במהלך התקופה של תה הבלעדי והיחידי, קול דעלפי שי ,העיריה תהיה רשאית .1.6.1
כוש מהזוכה סכם עם הזוכה בהליך זה, לרחתימת ההד ועממודשים ח 12

)או דגם שיבוא  שהציע המציע במכרזדגם זהה לטרקטור יעה נוסף, 
 כונה על ידי הזוכה. שבו הוצעה המ ובאותו המחיר ,במקומו(

 
כלי מתחייב לספק לעירייה  ואכי המציע כל מצהיר להליך זה,  הצעה ישובהג .1.6.2

במהלך הצעתו, והכל ובמחיר זהה לזה ך ליסגרת הזהה לזו שהציע במרכב 
 ל. קופה הנ"הת

 
יהיה מותנה בראש מימוש זכותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה  .1.6.3

אך ורק היה כות ישל תקציב מאושר לרכישה, ומימוש הזובראשונה בקיומו 
ידי כל מורשי החתימה מטעם -ומה עלהיה חתשתבאמצעות הודעה בכתב, 

 ועץ המשפטי של העירייה. היי יד-מת עלהעירייה, ומאו
 

יחולו על ממש את זכותה בהתאם להוראות סעיף זה, עירייה להחליטה ה .1.6.4
חוזה שנחתם ראות הליך זה והטרקטור היעה האופני הנוסף, כל הורכישת 

לוח . ם המחויבים, כל זאת בשינוייהמבוקש( מועד האספקה ולל)כ עם הזוכה
ן ומניי אם לאמור בהליך זה,כלי הרכב הנוסף יהיה בהתים לאספקת הזמנ
 בכתב כאמור לעיל.  מועד שבו נמסרה ההודעהדים יחל מן ההמוע

 
של העירייה בהתאם  הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי מימוש זכותה למען .1.6.5

מקרה, בהתאם שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, ובכל  להוראות סעיף זה הנו
כלשהי מצד העירייה ף זה כדי להוות מצג ו/או התחייבות אין באמור בסעי

צור הסתמכות מצד כדי ליו/או  כלי רכב נוסףהליך זה לרכישת זוכה בכלפי ה
 . הזוכה לעניין רכישה כאמור

 
 הגדרות .2

 
ת כעולה הגדרות ואותן משמעויושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן ם ולמולמונחי .2.1

תהיה  אחרת, הרי שלמונחים הבאים המכרז; ככל שלא נאמרמשאר מסמכי 
 :מעות הבאההמש

 
 ;בוטל .2.1.1

 
למסמכי  מסמך ב'": הסכם בין העירייה למציע הזוכה )םההסכ" .2.1.2

 להסכם ו/או כל שינוי , כל המסמכים המצורפיםהמכרז(, לרבות
 ה השבועית;לרבות תכנית העבודשיבוצע בו מעת לעת, 

 
 ": המגיש הצעה זו;המציע" .2.1.3

 
 ": מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של העירייהוכהזה" .2.1.4

לראש עיריית רהט לשם חתימה על  ידה-לץ עלוכה, ויומכהצעה הז
 ההסכם; 

 
 ט;": עיריית רההעירייה" .2.1.5

 
 ישה ואספקה שלכר": כלל הפעולות הדרושות לשם השירותים" .2.1.6

י כרז זה ו/או נספחיו, לרבות, כל שינורט במכמפו טרקטור יעה אופני 
ייבוא,  :ולרבות; י מכרז זהו/או תוספת שיבוצע בהם במהלך הליכ

, כלי הרכב ושחרורו מן המכס ליך ייבואבכל ה וליפה, טרכישטיפול ב
הרכב עד להכשרתו לנסיעה  ישוי של כליכל הליכי הרטיפול ב

ה, הובלה, טיפולים שם העירייה, טעינה ופריקת ורישומו על יתובטיח
   ם, ביטוח;  שוטפי
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 ;לבוט .2.1.7
 

ליך זה , אשר " )מטעם הזוכה(: נציג מטעמו של הזוכה בהאיש קשר" .2.1.8
בין הזוכה לבין העירייה, אשר יהיה אחראי על המקשר כגורם ישמש 

  ן; ן השירותים נשוא הליך זה, באופן שוטף ותקימת
 

א נאמר כל עוד לידי העירייה. -ל": כל מי שיקבע עעירייה"נציג ה .2.1.9
 ;  מחמוד אבו ג'אמע, מנהל שפ"ע, מר העירייה אחרת, ישמש כנציג

 
 ;בוטל .2.1.10

 
אש העירייה, גזבר חתמו רשבו י מועד": התת ההתקשרומועד תחיל" .2.1.11

 ;המלווה על ההסכםהעירייה והחשב 
 

 יאני(; פי לוח השנה האזרחי )גרגור-": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.12
 

לרבות ערבי חג, וכן,  –ישראל בת, חגי כולל: ש לא": יום עסקים )יום" .2.1.13
 הדת המוסלמית(;פי -ם ומועדים המוכרים עלחגי

 
אשר הצעתו  יעמצל תשלחאשר ": הודעה בכתב הודעת הזכייה" .2.1.14

דת המכרזים בדבר הזוכה, ובה תפורט החלטת וענמצאה כהצעה 
 כרז;זכייתו במ

 
 ם של עיריית רהט;המכרזי ": ועדתועדת המכרזים" .2.1.15

 
ם לצורך ידי ועדת המכרזי-: צוות מקצועי שימונה על"צוות בדיקה" .2.1.16

עדת ות לוים והגשת המלצובדיקת ההצעות למכרז, ריכוז הממצא
 ים;המכרז

 
ות , ולרב1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חכרזיםת המתקנו" .2.1.17

 כל תיקון ו/או שינוי שיהיה בהן מעת לעת; 
 

 צו יינתן שלא לככ . מובהר כי בהסכם כהגדרתו": עבודה לתהתח צו" .2.1.18
 מועדמתן צו התחלת עבודה, ה מועד שבייח, פורמלי עבודה התחלת

  ;כםההסעל  העירייהימה של מורשי החתשבו יחתמו 
 

 פניםה , ולרבות, כל מפקח מטעם משרד": כהגדרתו בהסכםהמפקח" .2.1.19
 ; פרויקט ביצוע הד על אשר ייפקח מטעם המשר

 
 שמפורסם כפיל פירות וירקות(, המחירים לצרכן )כולמדד : "המדד" .2.1.20

 רשמי מדד כל או, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהידי -עלמעת לעת 
  ;אותו ליףשיח אחר

 
 לביצוע עבודות טרקטור –לעניין סעיף זה  –" ציוד מכני הנדסי" .2.1.21

  חקלאיות(, דחפור או "באגר";הנדסיות )לא 
 

בלשון יחיד,  , וכן להפך, והאמוריש לראותו גם בלשון נקבה –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2
 הדבקם של דברים.פי הקשרם ו-שון רבים ולהפך, והכל עלגם בל

 
 ולת הפרויקטחת .3
 

קבלת אישורים מהרשויות  :הפרויקט כוללבאמור במסמכי המכרז,  לגרועמבלי  .3.1
ההכנות וכן את  ,ל דיןפי כ הנדרשים עלים אחרהאישורים ו/או כל ההמוסמכות 

הציוד, ו כוח אדם, כלים ויקט )כגון:לביצוע הפר הדרושיםסידורים הדרושות וה
  .(וע הפרויקטוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצחר, בין קבוכל משאב אמשרדים, 
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כרז דנא, רשאית העירייה, ל עוד לא הוגשו ההצעות למלמען הסר ספק, מובהר כי כ .3.2
את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע  תו, לשנבלעדישיקול דעתה ה פי-על

 רז. ה על שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכממנו. הודע
 
 תקופת ההתקשרות .4
 

חודשים קלנדריים, )שניים עשר(  12היה למשך מכוח הסכם זה, תתקופת השירותים  .4.1
 תחילת ההתקשרות. ל ממועד והיא תח

 
יל, כוללת את התקופה הנדרשת לאספקה ה לעקוברות הנההתקש כי תקופת הר,מוב .4.2

וח ועד משלחודשים ממ( 3)שלושה ) בהליך זההכלול  ור יעה אופניהטרקטבפועל של 
ל הנדרשת לצורך משלוח הודעה בכתב עהתקופה  , וכן את(בודה לזוכההזמנת הע

 לעיל(.  1.3סעיף עה אופני נוסף )כאמור במימוש האופציה לרכישת טרקטור י
 

ת ופת ההתקשרוארך תקני, תומימשה העירייה את זכותה לרכישת טרקטור יעה אופ .4.3
גם של כלי הרכב הנוסף,  בפועלה פי הליך זה לאספק-עד לתום המועד המוקצב על

 ה לעיל.אחר תום תקופת ההתקשרות כהגדרתזה יהיה ל אם מועד
 
את תקופת ההתקשרות לעת ת מעאת הזכות, להאריך העירייה שומרת לעצמה בלבד  .4.4

התקופה ם )להלן: "פיוסים נחודש 12שלא תעלה על נוספת לתקופה , בין הצדדים
 . "(המוארכת

 
חייבות ת התאין בה כדי להווהתאם לאמור לעיל, רות בההתקשרכת אהמובהר, כי 

לה, ובכל מקרה, מימוש האופציה  נתונהציה המימוש האופמצד העירייה ל
 . הינו תלוי בקבלת תקצוב לרכישת טרקטור נוסף

 
 רכת.מואה הקופהת תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על .4.5

 
 :המציע הזוכהתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין העירייה לבין  .5

 
 נית בתנאים הבאים: צעתו זכתה במכרז, מותהשחתימת ההסכם בין המציע 

 
 בוטל .5.1

 
 פי ההסכם-בויות הזוכה עלטחת התחייערבות להב .5.2

 
 ערבות, העירייהגזברות ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה ל 7 וךבת .5.2.1

"(. מסירת ביצועערבות ת התחייבויותיו שלפי ההסכם )"בטחלה איתבנק
להשבת הערבות להבטחת קדם ומתהיה תנאי לידי העירייה,  ערבות כאמורה

 להלן(.  9.6יף )ראה: סע ההצעה
 

 המצורף לנוסח בהתאםרוכה תהיה ע הזוכהרבות להבטחת התחייבויות עה .5.2.2
הודעת ועד דוע בממדד היהיא תהיה צמודה ל(. 10' מס טופס) המכרז למסמכי

 . (אלף ₪ עשרהמאה ו :במילים) ₪ 000101, הזכייה לזוכה, וסכומה יהיה 
 

תוקפה למשך כל להבטחת התחייבויות הזוכה תהיה ב י הערבותמובהר, כ .5.2.3
חודשים לאחר מועד סיום פת ההתקשרות בין הצדדים, ולמשך שלושה תקו

תנאי תהווה הארכת תוקף הערבות האמורה ות בין הצדדים. ההתקשר
 התקשרות בין העירייה לבין הזוכה. וקדם להארכת המ

 
 בוטל .5.3
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 פרטי חשבון בנק לביצוע תשלום .5.4
 

פרטי וכה לגזברות העירייה את ם ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזימי 7וך תב .5.4.1
 (.11 טופס) לומיםחשבון בנק להעברה התש

 
מסמכי הזוכה רשאי להגיש את פרטי חשבון הבנק לתשלום ביחד עם יתר  .5.4.2

 עה. להצ ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לחשבון שיצורף הצעתו,
 

  בוטל. .5.4.3
 

 בוטל .5.5
 

 עתוצהתוקף בדבר הצהרת זוכה  .5.6
 

הצהרה בנוסח המצורף ימים ממועד הודעת הזכייה, יחתום הזוכה על  7בתוך 
תו של הזוכה על זאת באמצעות מנהליו. יובהר, כי חתימ זה, זלמכר 13כטופס מס' 
ייב, ומהווה הצדדים בהסכם מחמהותי להתקשרות מהווה תנאי  13טופס מס' 

 ה.  לחתימת העירייה על הסכם עם הזוכ תנאי מוקדם
 

 שור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד ענייניםיא .5.7
 

 מותנית, הזוכה עם ההסכם לע העירייה חתימתכל האמור לעיל, גרוע ממבלי ל .5.7.1
 ו/או עניינים ניגוד היעדר לעניין, העירייה של המשפטי עץהיו אישור בקבלת
 הציבור. משפחה לעובדי עירייה ו/או נבחרי  קרבת

 
 כחלק, להצעותיהם לצרף המציעים על ,יך זהכחלק מהגשת ההצעות להל .5.7.2

 משפחה בתרקאו /ו עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה, זה ממכרז נפרד בלתי
 להליך זה.  15כטופס מס' בנוסח המצורף את , זציבור נבחר או עירייה לעובד

 
ם תעשה בין היתר על בסיס הצהרת המציע )ובעלי ענייניניגוד בדיקה  .5.7.3

תבצע לה , והיא יכולה 51' מס כטופסף ורצמנוסח התפקידים בו, בתאם ל
 ם. עות של המציעים השוניכחלק מבדיקת ההצ

 
קיום התנאים המוקדמים ל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין ככיודגש, כי  .5.8

להליך  13כטופס חתימת ההצהרה מצורפת הספק )לרבות,  לחתימה על ההסכם עם
רשאית למסור את  העירייהתהא , ההזכיי ימים מיום משלוח הודעת 14בתוך זה( 

 ה בשל כך.עיאחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תב מציעלכל פרויקט ביצוע ה
 
 לוחות זמנים .6
 

 ם כדלקמן:ינהזה תוכננים להליך לוחות הזמנים המ
 

 מכירת מסמכי המכרז .6.1
 

, היא תתקיים 10:00: בשעה 2020 פברואר 2יום ב תחל המכרז מסמכי רתמכי .6.1.1
 פברואר 18 יוםותסתיים ב 00:13 -עד ל 09:00ה', בין השעות  –' א םימיב

 .13:00: בשעה 2020
 

ם שעות  המועדים המפורטים לעיל הנם מועדיים כי תפהמשתתשומת לב 
לקחת בחשבון כי . עם זאת, על המשתתפים קבלת הקהל במשרדי העירייה

ופה רך התקרציף ולכל אויתכן ומשרדי העירייה לא יהיו פתוחים באופן 
 .קובה לעילהנ
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לחלוטין  ופן בלתי אמצעי ועצמאישל המשתתפים לבדוק בא מחובתםעל כן, 
כלל ובמשרדו של פתיחה ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בה את שעות
צד משתתף כלשהו בעניין ירייה בפרט, ולא תשמע כל טענה ממזכיר הע

 .  יחה כאמורשעות הפת
 

, זאת לאחר רהט עיריית מזכיר אצל רכושל יהרז ניתן יהמסמכי המכ את .6.1.2
  .הטקת הגבייה של עיריית רתשלום דמי הרכישה במחל

 
 "מ(, אשרולל מע( ₪ )כאלף) 1,000 הינה מכרזמסמכי ה של תםרכישעלותם  .6.1.3

המכרז במועד קבלת מסמכי הגבייה(  מחלקת)באמצעות  עירייהישולמו ל
בשום תוחזר רז לא שת מסמכי המכי עלות רכי. מובהר, כוכתנאי לקבלתם

 מקרה. 
 

יחה של לעיל ביחס לשעות הפת 6.1.1תפים לאמור בסעיף תשומת לב המשת
תיחה של מחלקת יה. דברים אלה נכונים גם ביחס לשעות הפרימשרדי העי

עי ועצמאי לחלוטין את שעות ל המשתתפים לברר באופן בלתי אמצהגבייה וע
בעניין משתתף צד כל יה, ולא תשמע כל טענה מחה של מחלקת הגביהפתי

 . זה
 

המציע טרם הגשת ההצעות למכרז  מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי .6.1.4
תו אישור בדבר כל מציע יצרף להצע. להגשת הצעת המציע ףס נאיהיא ת

 .שת מסמכי המכרז כאמוררכי
 

 וקדםרישום מביצוע  .6.2
 

 להירשם על המציעים חובה ,זאת. עם בהליך זה לא יתקיים מפגש מציעים .6.2.1
 כיר עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדם בנוסחזאצל מ

קדם, ניתן להשתמש ישום המוהרלצורך ) להליך זה 17כטופס מס' המצורף 
 . (בקובץ שמפורסם באתר העירייהבטופס המצוי 

 
וש את מסמכי מכרז זה מן המועד שבו ניתן לרכ הליך הרישום יתקיים החל .6.2.2

 . 13:00בשעה  2020 פברואר 12יסתיים ביום  והוא
 

, אולם הגשת כרוך בתשלום נואיעצמו הליך הרישום המוקדם מובהר, כי  .6.2.3
ם למפורט בהתארז, ה בתשלום עבור רכישת מסמכי המכז כרוכההצעות למכר

  . לעיל 6.1בסעיף 
 

טופס טופס הרישום המוקדם )בהליך זה, ישלח את ע המעוניין להשתתף מצי .6.2.4
בוע לעיל, זאת למזכיר סופי הקמועד ה, עד לידו-( כשהוא חתום על17מס' 

 .mazker@iula.org.ilאבו אלחסן, לתיבת דוא"ל:עיריית רהט, מר עלי 
 

)או לחילופין,  9914860-08 מיליה:הטופס יש לשלוח למס' פקסי העתקאת 
ניין של מזכיר העירייה המצוי בקומת הכניסה לבבמסירה ידנית, למשרדו 

 . עם אישור המסירהביחד להצעה ולצרף אותו , עיריית רהט(.
 

ם אופן יזומשתתף מעוניין, לברר בעצמו וב מחובתו ועל אחריותו הבלעדית של .6.2.5
מזכיר עיריית רהט, ולא ל אצ)המלא(, הרישום המוקדם  בלת טופסאת ק

פס אצל המזכיר, והאחריות היחידה תשמע כל טענה בדבר אי קבלת הטו
 . פיםהמשתת ת לרישום המקודם כאמור מוטלת עלוהבלעדי

 
, ועל כל במכרז ביצוע הרישום המוקדם מהווה תנאי מוקדם להשתתפות .6.2.6

 הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעידהס תק טופמציע לצרף להצעתו את הע
קסימיליה, דוא"ל, אישור משלוח בפ על הגשתו למזכיר העירייה )הודעת

 . חותמת "נתקבל"(
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 ם במכרז,משתתפידעות ליא לאפשר משלוח של הום המוקדם המטרת הרישו .6.2.7
להפיץ את המענה של העירייה לשנות מועדים ו/או את תנאי המכרז, וכן, 

 בות עיון במסמכי המכרז.תעוררו בעקשיפים משתתלשאלות 
 

רישום רכישת מסמכי המכרז אינה מהווה תנאי לביצוע הכי מובהר,  .6.2.8
 רז. קדם גם טרם רכישת מסמכי המכ, וניתן לבצע את הרישום המוהמוקדם

 
, כאמורביצוע רישום מוקדם אינה מהווה כי רכישת מסמכי המכרז ש, יודג .6.2.9

 . וקדםם המובכל מקרה יש לבצע את הרישו
 

 שאלות הבהרה .6.3
 

 אחד מן המציעים לפנות אל כל רשאי ,13:00 בשעה 0202 פברואר 12 ליום עד .6.3.1
 .כי המכרז או לחלק מהםקבלת הבהרות בנוגע למסמבבקשה ל העירייה

 
 מוקדם רישום מהווה אינו, כאמור הבהרה תלושא חלומש גםיובהר, כי 

 םהמוקד וםהריש הליך את לבצע משתתף כל על יהא, מקרה לובכ, זה להליך
 . לעיל כאמור

 
 אבו עליזכיר עיריית רהט, מר מל בלבד בכתב שלוחל יש ההרהב שאלות את .6.3.2

יש  ת ההבהרהשאלו העתקאת בלבד.  .ilmazker@iula.orgדוא"ל ל, אלחסן
 . Legal@rahat.muni.ilמשפטית של העירייה לדוא"ל: כה הוללשר להעבי

 
 ועל מנת לשמור על רהמנת לייעל את הליך המענה לשאלות ההבה לע .6.3.3

, על המשתתפים לשלוח את שאלות ההבהרה שלהם ונההדיסקרטיות של הפ
, אשר תכלול הפנייה לעמ' בטבלה בלבד, וזאת בד ( בלordW)בפורמט וורד 

, הסעיף המסמך הרלבנטי מבין מסמכי המכרזהרלבנטי בחוברת המכרז, 
ר תהיה עמודה למתן מענה, ואששאלת ההבהרה וכן, הרלבנטי במסמך, 

 :ערוכה כדלקמן
 

 מענה שאלה סעיף מךמס עמ' בחוברת מסד
1.      
2.      
 

תקבל שאלות הבהרה ודגש, כי העירייה לא מובהר ומ הסר כל ספק למען .6.3.4
ודעות  ון: ה(, כגordWמט שאינו פורמט וורד )אשר יוגשו באופן שונה או בפור

לא יוגשו תשיב לשאלות הבהרה שיליה, והעירייה לא דוא"ל, פקסימ
  . לעיל 6.3.3ר בסעיף בהתאם לאמו

 
ס או שלא הבלעדי, להתייחהעירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה  .6.3.5

 . שאלות ההבהרהלהתייחס ל
 

להוראות יוגשו לה בהתאם לשאלות ההבהרה שתשובת העירייה מובהר, כי 
, תנאי מתנאי המכרזשר יהווה שינוי של לעיל, לרבות, מענה א 6.3.3סעיף 

תתפים לעקוב ת המשומחובהודעה למשתתפים ה לאתר העירייה כועלי
ו לשינויים במסמכי הבהרה ו/אאחרי המענה לשאלות הבאופן רציף ושוטף 

שיועלו לאתר  הוראה זו חלה גם על הודעות מטעם העירייה. הליך זה
 .העירייה

 
 למסור (!! לא חייבת)אך  רשאיתריה תהיה מן האמור לעיל, העי לגרועמבלי  

צעו רישום תתפים אשר ביסרו, לכל המשהבהרה שנמלשאלות ה מענהאת ה
 ות דוא"ל בלבד. צעות הודעמוקדם עד למועד התשובה, וזאת באמ
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העירייה המענה של חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את  .6.3.6
 ה פורסם באתר העירייה,כולל במקרים שבהם המענה, לשאלות ההבהר

 . ידו-ומות עלתחמאושרות וכשהן 
 

חסות של העירייה אלא לא יהיה תוקף לכל התייען הסר ספק מובהר, כי למ .6.3.7
 בלבד.דעה בכתב אם ניתנה בהו

 
 הגשת ההצעות למכרז .6.4

 
 פברואר 19 לא יאוחר מיום  ,בלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.4.1

 רזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכתתיבת המכ, וזאת ל13:00השעה  עד 2020
  "(.מועד הגשת ההצעות" ה בבניין עיריית רהט )להלן:רייהעימזכיר 

 
הרה בעניין התנאים ן, את ההצזה, לפיה תשומת לב המציעים להוראות הליך

 . עהיש לצרף ביחד עם יתר מסמכי ההצהכספיים, 
 

לא ח מטעמו. ת שלימציע בנפרד או באמצעו ידי כל-הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
פים אחרים, עובדי עירייה או מצעות משתתתתאפשר הגשת הצעות בא

 . ציבורחרי נב
 

של שמות המציעים צע רישום מזכיר העירייה )או מי מטעמו( יהיה רשאי לב .6.4.3
 עים אוולהחתים את המצי שהגישו את הצעותיהם לתיבת המכרזים,

 שליחיהם על מסמך כאמור. 
 

שת הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגועד הצעות שתתקבלנה לאחר מ .6.4.4
על המציעים להיערך  .מות שהןלא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כ, ההצעות(

 . למועד והשעה הנקובים לעיללמותן עד בהתאם לצורך הגשת ההצעות בש
 

הצעות בהתאם לשיקול הגשת ההעירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד  .6.4.5
אחד מן המציעים -לכל בכתבדעה כך הו-לעדי, ובלבד ששלחה עלדעתה הב

 ה.כרז זגש המציעים או רכשו את מסמכי מהשתתפו במפאשר 
 

להגשת  נוי המועדמובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שי
ך פה או בכל דר-ההצעות )לרבות, שינוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל

 . אחרת
 

להגשת ההצעות, יראו  ות עוד בטרם חלף המועדהוארך המועד להגשת ההצע .6.4.6
 רכת המועד כאמור.סכימים להאאת כל המשתתפים כמ

 
 ת זמניםשינוי לוחו .6.5

 
 ך זה. רטים במסממובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים המפו .6.5.1

 
תה יקול דעעל פי ש, העירייה רשאית, בכל עתעם זאת, מובהר ומודגש כי כל  .6.5.2

הנוגעים נים לוחות הזמלשנות את נמק החלטתה, ומבלי שתידרש להבלעדי, 
 .מך זההוראות מסשתינתן בהתאם ל בלבד,בכתב עה ודבהלהליך זה, זאת 

 
יפורסמו (, יהיוזה )ככל שמובהר, כי הודעות בעניין שינוי מועדים של הליך  .6.5.3

 יף אחרי הודעותבאופן שוטף ורצומחובת המשתתפים לעקוב באתר העירייה, 
ודעות לגבי שינוי לוחות ות, ה, לרבסמו באתר העירייההעירייה כפי שיפור

 הזמנים. 
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 תכלליוהוראות    .7
 

 מסמכי המכרז .7.1
 

 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  זמכי המכררכישת מס .7.1.1
 

המכרז )ללא זכות צילום וללא ניתן לעיין במסמכי עים, מפגש המציעד למועד  .7.1.2
 טלפוני מראש.  פי תאום-יר עיריית רהט, אך ורק עלתשלום(, אצל מזכ

 
 העיון יתקיים ,העירייה לש האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז סמכימש ככל

. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז בלבד האינטרנט תרבא המכרז במסמכי
לשם  ולא בלבד עיון לצורך הנוטרנט של העירייה, באתר האינשיפורסם 

     הגשתו לתיבת המכרזים.
 

והם נמסרים למציע  הם רכושה של העירייה זהמכרמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3
לא כל שימוש אבמסמכי המכרז  לעשותאין  .בלבדבמכרז ם השתתפותו לש

   ו. למטרה ז
 

הם רכושה של העירייה  במלואם, הליך זה למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .7.1.4
ובנתונים  לעשות בהם גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי העירייה תוכל

דעתה הבלעדי, וזאת בין ל פי שיקול כל שימוש, עת המציעים שמולאו בהצעו
ע תהא כל מבלי שלמצין אם לאו, לבצע את הפרויקט ובימציע נבחר אם ה

 .טענה או תביעה בקשר לכך
 

סרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא ובהר כי העירייה אוכל ספק, מלמען הסר  .7.1.5
ורין, אלא לצורך קם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעבמסמכי המכרז, חל

 ות במכרז זה.השתתפ
 

 םאישור הבנת תנאי .7.2
 

והנסיבות העשויים המכרז וכל התנאים בדיקת מסמכי ראי ליע אחכל מצ .7.2.1
 .להשפיע על הצעתו ועל ביצוע הפרויקט

 
י קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא אשר, כמציע יכל  .7.2.2

נוסח ם. האמורות בה צמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויותמקבל על ע
 .(1' טופס מסלהזמנה זו ) ורףישור מצהא

 
 תנאי המכרז והמציע לאהמציע באשר לאי הבנת ל טענה של תישמע כ אל .7.2.3

 ת כתקפה על פי מסמך זה. חזר זו מוגדר יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד
 

זכותה של עיריית רהט כל יעמדו ל -המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  .7.2.4
ת ובאמור, חילוט ערה, לרבות ומבלי לפגוע בל פי דין ועל פי מכרז זהסעדים ע

 ן(.ת )ראה להלהבנקאי
 

 זהמכרשינוי תנאי  .7.3
 

הדעת את שיקול כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה  .7.3.1
היא מידה שהבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, ב

 העירייה.יג כאמור נדרשים לצרכי ורה כי שינוי, עדכון או סיסב
 

ץ שתופבלבד, ייעשה בהודעה בכתב  זמכרתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
חלק הווה י. פרסום כאמור, באמצעות פרסום באתר העירייהשתתפים למ

 . מכרזנפרד מתנאי ה בלתי
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ת ההודעות בדבר שינוי ו/או העירייה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לשלוח א
, זאת בהתאם אשר ביצעו רישום מוקדם לתנאי המכרז, למשתתפים עדכון

 שום המוקדם.  א"ל שיימסרו במסגרת טופס הריהדוטי כתובת לפר
 

על כך א אם ניתנה לאלשינוי  תוקףכל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .7.3.3
, והמשתתפים רהטבאמצעות מזכיר עיריית מטעם העירייה,  בכתבבהודעה 

 . יין זהכל טענה ו/או דרישה בענמוותרים מראש על 
 

)בין הודעה כאמור כל ל ימה שלו עהמציע יחתום בחתימת מרשי החת .7.3.4
ק ויצרף אותה כחלין שפורסמה באתר העירייה(, ליו בדוא"ל ובשנשלחה א

 .ועתהמכרז המוגשים במסגרת הצממסמכי 
 

. משתתף קבלתה ממועדעות ש 24יאשרו קבלת ההודעה בתוך שתתפים המ .7.3.5
תהיה ועדת המכרזים רשאית  ירייה,ידי הע-קבלת ההודעה על שלא אישר

עיף זה והוא יהיה ל הודעה שניתנה בהתאם להוראות סכמי שקיב לראותו
 ו.ודעה לידימלהעלות כל טענה בעניין מסירת ההמנוע 

 
 משתתפיםמידע המסופק ל .7.4

 
ומפורט ו/או  ידי העירייהל ע שתתפיםהמידע, לרבות המקצועי, המסופק למ .7.4.1

רכתה של העירייה התאם למירב ידיעתה והעמסמכי מכרז זה, הינו בבכלול 
נתונים  בהר כי מקום בו נמסרוופרסומו. עם זאת, מו זה כת מכרזבמועד ערי

תחייבת למלוא ד, ואין העירייה מומדנא בלבכמותיים, המידע הוא בגדר א
עת עריכת המכרז ולא בתקופת היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא ב

 רות.ההתקש
 

ן ובאופ םצמלבדוק בע שתתפיםמהשל  מור לעיל, מחובתםמבלי לגרוע מן הא .7.4.2
 יםעסקיהאו  יםמקצועיוה, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהי את כל עצמא

מכלול שם מילוי גשת הצעותיהם או להם, לשם הים לכל אחד מהרלוונטי
 .חוזהז וההתחייבויות הזוכה במכרז על פי המכר

 
ייחשבו  שתתפיםמהן, ול דישנה בהתאם להוראות כההצעות תיערכנה ותוג .7.4.3

ז והגשת השתתפות במכרהמתאים לצורך  עיקצוומ משפטיכמי שקיבלו ייעוץ 
כל אחד מן זה, יראו של כל מציע על גבי מסמכי מכרז ות. בחתימתו ההצע

ביצע את , קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינםהמציעים כמי ש
ת תנאיהם ל על עצמו אוכי הוא מקבשחפץ לברר,  כל הבדיקות והבירורים

 ת בהם.ת הכלולוואת כל ההתחייבויו
 

 הגשת ההצעות .8
 

 זנאי המכרהתאמה לת .8.1
 

ייחס יע להתעל המצז. ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכר .8.1.1
מסמכים ולצרף לה את כל ה מכרזבהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה

ים המופיעים הפרט ו/או מלא את כל הסעיפים. חובה על המציע להנדרשים
 יפים ללא מילוי.להותיר סעבהצעתו בשלמותם ואין 

 
קים של מסמכים מקוריים. המציעים רף להצעתו העתהמציע רשאי לצ .8.1.2

צילומיים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק ף העתקים רשאים לצר
רייה תהיה ידי עו"ד או רו"ח. העילמקור על  כאמור יהיה מאושר כנאמן

על  עו"ד/רו"חיע לצרף אישור משיקול דעתה, לאפשר למצ רשאית, על פי
 פתיחת הצעתו.גיש, גם לאחר של המסמכים שהתאימות למקור 
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טעויות חשבוניות ו/או טעויות ו בהצעתו המציע מסכים, כי במידה שנפל .8.1.3
תהא ההשלכה הכספית לתיקון  הא העירייה רשאית לתקן הטעויות,סופר, ת

ו על ידי ועדת קון הטעויות לאחר שבוצעהא, וההצעה תכלול את תיתאשר 
 מכרזים.ה

 
תהא  אות כל דין. העירייהמתיישב עם הורעה דבר שאינו לא יהיה בתוכן ההצ .8.1.4

ניה, בלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התול דעתה הרשאית, על פי שיק
ההחלטה בכל . מכרזה ביחס לתנאי ההסתייגות, שינוי, תוספת או השמט

 תה הבלעדי של העירייה.ה לשיקול דעם הנ"ל נתונמקרה מהמקרי
 

 , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציע את כיספק מובהר בזסר כל ן הלמע .8.1.5
 . הליך זהאו לשנות את מסמכי 

 
, רשאית לראות בכל שינוי, מחיקההמכרזים  , תהיה ועדתים כאלהקרבמ

זה או תנאי הליך של המציע מום הסתייגות כאמור, משאו תיקון תוספת 
 . טעם זהמכוחו, ולפסול את ההצעה מ שאמור להיכרתההסכם 

 
 וגןההצעה ושמירה על הליך הסודיות  .8.2

 
פרטי  לגלות את כי המציע אינו רשאידגש לעיל, מומהאמור מבלי לגרוע  .8.2.1

כל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע  ,הצעתו לאחרים בכלל
או תיאום הצעות /וה ו תכסיסנות ו/או הטיפעולה שיש בה משום קנוניה ו/א

 יבורי.כללי השוויון החלים במכרז צבעת פוגוגנת הו/או הגשת הצעה בלתי ה
 

להזמנה  (7ס' טופס מך )בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיוו .8.2.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.זו 

 
טות של בית ו/או החללגרוע מהוראות כל דין  אין באמור בסעיף זה כדי .8.2.3

מציע כרז וכל תתפות במות המשובת הגילוי של פרטי ההצעהמשפט בדבר ח
רייה בעניין גילוי תוכן מסמכי דרישה כנגד העי על כל טענה ו/אומוותר בזאת 

 .ההצעה שלו
 

 תומההצעה ח .8.3
 

רשי ומהמציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של כל נספחיה, על ההצעה  .8.3.1
לתנאי ש בהתאם והיא תוגיע הנו תאגיד(, המציע )כאשר המצהחתימה של 

 בצבע כחול(.עט בלבד הזמנה זו להציע הצעות )ב
 

החתימה מטעמו  או רו"ח בדבר זהות מורשיעו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
החתימה כאמור  ידי מורשי-מסמכי המכרז נחתמו על ה וכל יתרוכי ההצע

 (.  2טופס מס' )
 

  ת מסמכי ההצעההגש אופן .8.4
 

 הבאים:  בעת ההגשה את צרף להצעתועל המציע ל .8.4.1
 

 טופס הרישום מוקדםלרבות,  כל הנספחים והצרופות להצעתו, .8.4.1.1
שינוי  תשובות לשאלות הבהרה וכלמסירתו, בצירוף אישור 

כאמור במסמך זה,  י העירייהיד-כרז עלשבוצע במסמכי המ
 והכל, כשאלו חתומים ומלאים; 

 
תוגש כשהיא מסמכי ההצעה, תצורף ליתר  יתהכספההצעה 

למעט כתיבת מספרו של מכרז זה , הזוהמ לאבמעטפה  סגורה
ייפסלו גלויה, ורה וגשו בצכספיות שיהצעות  .י זיהוי בלבדצרכל

 . על הסף
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אות תאם להורתקיפה בה עהת ההצלהבטחערבות בנקאית  .8.4.1.2
 מסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל יתר מסמכי המכרז.    

 
המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי  כל .8.4.1.3

 הסף.
 

פים צורהמ 17 עד 1' מס כטפסיםכל הטפסים המסומנים  .8.4.1.4
 .םמיחתוים ומלאם זו, כשהלהזמנה 

 
ע או די המציי-(, חתום עלמסמך ב'ההסכם המצורף להזמנה זו ) .8.4.1.5

 . דין-רךידי עו-למאומת עתימה מטעמו, והחתימה י החמורש
 

בי הנוסח שנרכש מידי העירייה )עותק וגשו אך ורק על גכל מסמכי ההצעה י .8.4.2
נטית, יצורפו על גבי מדיה מגגם ר בלבד(. במידה ויש צורך בהגשת נתונים מקו

: ר, כגוןו אמצעי אחסון דיגיטלי אחבהתאם למסמכי המכרז )א תקליטורים
 ן קי(.   אודיסק 

 
העמודים  , כאשר כלי הצעתועמודאחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  .8.4.3

תאגיד יחתום באמצעות  יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו
ו תאגיד החתימה מטעמו. מציע שהנף חתימת מורשי ירוחותמת התאגיד ובצ

 מסמך זה. ל ת בהתאםעמו, זאשור בדבר מורשי החתימה מטיצרף להצעתו אי
 

יוגשו  להוכחת תנאי הסף כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמכים .8.4.4
ל כל ספור רץ שמפורט ומ מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

ר פרד בחוצץ הנושא את מספכחת תנאי סף יולהוהעמודים. כל מסמך המוגש 
זה, ך ור במסמאית כאמכקבוע במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנק תנאי הסף,

 ל יתר מסמכי המכרז. מכתצורף בנפרד 
 

אך לא  –, תהיה רשאית דעתה הבלעדי בהתאם לשיקולים, ועדת המכרז .8.4.5
   . צורפו אליה המסמכים כמפורט לעילי שר לאפסול הצעה אל -חייבת 

 
 תוקף ההצעה .8.5

 
( ימים מן המועד 90תשעים ) לא זכות חזרה, למשךההצעה תעמוד בתוקפה, ל .8.5.1

 .תעוגשת ההצחרון לההא
 

החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד  .8.5.2
להגשת  ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע90ההצעה בתוקפה למשך תשעים )

 הצעות. ה
 

ד שלא זכתה במכרז, וזאת עקף של כל הצעה תו העירייה רשאית להאריך .8.5.3
 במכרז. הזוכה  זה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעהלאחר חתימת חו

 
 ת ההצעותבדיק .8.6

 
הא ועדת . לצורך בדיקת ההצעות, תהצעה תיבדק על ידי העירייהכל  .8.6.1

)לכל הפחות(, את גזבר מנות צוות בדיקה מקצועי שיכלול המכרזים רשאית ל
גף או אהמזכיר העירייה ונציג  טי של העירייה,משפהיועץ ההעירייה, 

 . טיתהמחלקה הרלבנ
 

של ההצעות טכניים ה טיםהיבה של ההעירייה רשאית לבצע את הבדיק .8.6.2
 והבלעדי. עתה היחידי פי שיקול ד-איש מקצוע מטעמה שיבחר על באמצעות
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ל דעתה פי שיקו-תהא רשאית, על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה .8.6.3
, שתמצא לנכוןים כפי ם ומומחעציביובדיקת ההצעות יעזר לצורך לההבלעדי, 

  דים.כעוב ידה-לרבות, אנשי מקצוע המועסקים על
 

 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.7
 

מכרז, תן עם המתמודדים בזכותה לנהל משא ומהעירייה שומרת על  .8.7.1
 משפט.לכל דין ולפסיקת בית ה שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף

 
 ן כאמור. ול משא ומתירייה לניהלמנות נציגים מטעם הע ייה רשאיראש העיר .8.7.2

 
ם. מובהר, כי ועדת כרזית המי ועדיד-אופן ניהול המשא ומתן ייקבע על .8.7.3

א ומתן עם המתמודדים ה רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשהמכרזים תהי
 לקבוע כדלקמן:  ין זה, היא תהיה רשאיתבמכרז, ולעני

 
 עים שהצעותיהם נמצאועם כל המציתן יתקיים שא ומכי המ .8.7.3.1

שרות והנמוכות ביותר )לפי י ההצעות הכרק עם בעל כשרות, או
על יל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בר לעכאמוועדה קביעת ה

 יחידה למכרז;
 

בנפרד, או בנוכחות כל  קיים עם כל מציעכי המשא ומתן ית .8.7.3.2
כאמור; ועדת אויים להליך המשא ומתן המציעים שנמצאו ר

משא ומתן המנהל את הלהעניק לצוות  רזים תהיה רשאיתהמכ
 ות עםהעירייה, את הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישטעם מ

 ם השונים;תתפיהמש
 

כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים  .8.7.3.3
סגרת המשא ומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית במ

(Best & final בין שההצעה ,)ות עצמו תוך כדי וצהסופית תינתן ל
באופן נפרד לתיבת  תוגשעה הסופית ובין שההצ קיום הישיבה,

ידי הצוות -ו עליקבעם שימועדיהמכרזים, וזאת בהתאם ל
 המנהל את המשא ומתן. 

 
שתתפים ין נציגי העירייה לבין המכי טרם תחילת המשא ומתן ב .8.7.3.4

הפועל  ונים רשאים להגיש לצוותשונים, יהיו המציעים הש
 ז.  נים אודות המכררייה, מסמכים שומטעם העי

 
 מכרז,מתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במפגש משא וכל  בתום .8.7.4

ין הצדדים. פרוטוקול רוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן ברך פייע
 רז.  ומתן יהווה חלק ממסמכי המכהמשא 

 
יה לא תהוהיא , תן כאמורמנה מתחייבת לנהל משא ומובהר, כי העירייה אינ .8.7.5

 . המשתתפים במכרז שא ומתן עםשלא לנהל מחייבת לנמק את החלטתה 
 

 תאותואסמכ נאי הסף להשתתפות במכרזת .9
 

ה באחד )אי עמיד רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים
 :לקמןאת כדכל ז , (על הסף לגרום לפסילת ההצעה הנאים עלולהת

 
  לראישתושב או אזרח הנו  המציע .9.1

 
רשומים ומאוגדים ה ,הציבורעלת חברה לתו, חברה, עמותה: הינומציע ה .9.1.1

או שותפות של תושבים  (עוסק מורשהראל )ח ישיחיד תושב ואזראו בישראל 
 .. ואזרחים כאמור
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אי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף דתו של הציע בתנלצורך הוכחת עמי .9.1.2
 ם:  את העתק המסמכים הבאי להצעותיהם

 
  תאגיד רשוםמציע שהוא  .9.1.2.1

 
ן בישראל, יצרף להצעתו את י דיפ-עלהרשום  מציע שהוא תאגיד
 המסמכים הבאים:

 
)העתק  גדות של התאגידאתת ההתעודהעתק של  .9.1.2.1.1

ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל -מאומת על
 תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(.

 
בנטי התאגיד אצל הרשם הרלל ש מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2

גיד להצעתה, תדפיס של התא רה לצרף)קרי, על חב
 (.  ברותם החמרש

 
   מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 
לום תו צילהצע לצרףמציע שאיננו תאגיד, יידרש  .9.1.2.2.1

, באופן שיהיה קריא וברור, תעודת הזהות שלו
תעודת הזהות כאמור, בין של פח לרבות, צילום הס

 וריו.היתר לצורך הוכחת מקום מג
 

יצרף , מהשותפות לא רשו מציע שהוא בגדר .9.1.2.2.2
שהוא ים כשותפת בין הלהצעתו את הסכם השותפו

ידי עו"ד, וכן, את צילומי תעודות -מאומת על
  תפים.ל השוות שהזה

 
 בוטל .9.2

 
 מהדות ציוד באספקניסיון  .9.3

 
של טרקטור  יחידות ם עשרה(תיי)ש 21לפחות  באספקה שללמציע ניסיון  .9.3.1

בגודל  קודםו דגם דו במסגרת הליך זה )אי-יעה אופני מהדגם המוצע על
)במהלך  9201דצמבר  31 -ל 6201ינואר  1ין ומה(, זאת במהלך התקופה שבד

לגופים כאמור  בכלי רכ (ארבעה) 4חות פלמתוכם, נמכרו חודשים(,  48
  . ()רבע מהכמות שנמכרה ציבוריים

 
, רשות ישראל, משרד ממשלתי, יחידת סמך ממשלתית ינתמד –" ציבורי ףגו"

רשות  צה"ל, משטרת ישראל,, משלתיתציבורית הפועלת לפי חוק, חברה מ
 ; ד עירונימקומית, תאגי

 
לעיל, על המציע  9.3.1בסעיף בהוראות  מציעשל הלצורך הוכחת עמידתו  .9.3.2

נוסח המצורף למסמכי ם להתאתצהיר בדבר ניסיון עבר ב צרף להצעתול
, בכתב וכן לצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות(, 6טופס מס' ז )המכר

 כאמור לעיל. בתנאי הסף  על עמידתו המצביעים
 

ון בו הוא עובד, לגבי ממליץ  או נותן אישור, יש לציין את שמו, שם הארג
ת ו, תקופה ומהות של הפעילותקשורת עמ תפקידו בארגון, דרכי יצירת

 ע. ביצש
 

ול דעתה הבלעדי, לאמת את פי שיק-ה רשאית, עלמובהר כי הרשות תהי .9.3.3
מלא ובין באופן מדגמי(, ציע כאמור )בין באופן ידי המ-הנתונים שהוצגו על

ידי המציע, ואשר לא פורטו -וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע עבודות שבוצעו על
 המכרזים.ו לוועדת עדידו ואולם נו-על
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 :אי סף זהן לעניין תנאופן הוכחת הניסיו .9.3.4
 

על המציע לצרף להצעתו את  ך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה,ורלצ
 ים: ים הבאהמסמכ

 
 שא משרהתצהיר נו .9.3.4.1

 
לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, 

שרה נושא מ כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו תצהירעל 
, 6כטופס מס' ן זה יה ערוך בהתאם לנוסח המצורף להלשיה

 ה הנקובהט של עבודות שבוצעו במהלך התקופפירול לואשר יכ
 לעיל. 

 
פרויקט עליה עבודה או א תצהיר נפרד לכל למליש מובהר, כי 

 לעיל( 31.4.מסתמך המציע במסגרת הצעתו למכרז )ראה סעיף 
  ולכלול בו את הפרטים הבאים:

 
 שהזמין את העבודה; לקוחשם ה .9.3.4.1.1

 
 י שנמכרני ההנדסציוד המכסוג ה .9.3.4.1.2

 
 ;הציוד המכני ההנדסי מכרם אליו נזהות הגור .9.3.4.1.3

 
 ;כרו באותה עסקההכלים שנממספר  .9.3.4.1.4

 
כני ציוד הממכירת הההסכם להחתימה על  עדמו .9.3.4.1.5

 ; ההנדסי
 

 פועל של הכלים;האספקה במועד  .9.3.4.1.6
 

כולל מע"מ, ככל שמדובר  לא) ר/עסקהסכום המכ .9.3.4.1.7
 בחברה(; 

 
ת את מו ניתן ליצור קשר ולאמש קשר עפרטי אי .9.3.4.1.8

 ידי המציע.-על ים הכספיים שנמסרוהפרט
 

 המלצות של הגופים עבורם בוצעה העבודהאישורים או  .9.3.4.2
 

הנ"ל, המלצות ו/או  6טופס  לתצהיר ף, על המציעים לצרףוסבנ
ינים כל אחד מן המזמ ל הגורם האחראי אצלאישורים בכתב ש

בטופס  י המציע ואשר פורטו יד-עו עללגבי מהות העבודות שבוצ
הכספי של כל עבודה  ההיקףצעו, ה שבהן הן בוהתקופ "ל,הנ 6

    רד ומידת שביעות הרצון מן העבודה שבוצעה.בנפ
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את -לה תהיה רשאית, עמובהר כי העיריי .9.3.5
גמי(, מדין באופן מלא ובין באופן ידי המציע כאמור )ב-הנתונים שהוצגו על

ואשר לא פורטו ידי המציע, -עו עלקטים שבוצבחון מיוזמתה ביצוע פרויוכן, ל
 ידו.-על
 

 בוטל .9.3.6
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 מחזור כספי מינימאלי .9.4
 

 מיליוןשני ) ₪ 0,00052,2 תחולפ של ,פיסכ מחזור לעב להיות המציע על .9.4.1
, 6201 הכספים משנות אחת בכל ,("ממע כולל לא( )₪ אלףשים וחמימאתיים ו
 לשנים אלה.  מציע של ה המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -לת עזא 8201 ,7201
 

ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון  רסה למען .9.4.2
ת של גופים או ת הנובעות מפעילוסובלבד, ללא הכנ המציע את הכנסות

 . עמותאגידים הקשורים 
 

מך על שאי להסת, יהיה ר2018דו"ח כספי מבוקר לשנת  ן בידיויאמציע אשר  .9.4.3
דו"ח לכך, על הוסף , ובנ2017, 2016, 2015שנים כספיים מבוקרים ל דוחו"ת
 . 2018לשנת  הסקורהכספי 

 
כיב ציע בגין רקוד של המחת מן הני, יופכאמור במקרהמובהר, כי עם זאת, 

 ך ד'נקודות המפורט במסמהאיתנות הפיננסית, מספר ה
 

 :זהאופן הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  .9.4.4
 

 צעתולצרף לה המציע על, אלהי סף הוכחת עמידתו של המציע בתנא לצורך
 הבאים: את המסמכים 

 
 אישור רואה חשבון .9.4.4.1

 
בון של ור של רואה החשהם אישעל המציעים לצרף להצעותי

עמידתו של המציע בתנאי המפורטים את  מאשרההמציע, 
 (.5טופס מס' את בנוסח המצורף למסמכי המכרז )בסעיף זה, ז

 
נייר פירמה של משרד י יש לערוך על גב 5מובהר, כי טופס מס' 

 .ון של המציעהחשברואי 
 

 דרישה לקבלת העתק דוחו"ת כספיים .9.4.4.2
 

חשבון, של רואה ההאמור במכתבו נכונים על מנת לאמת את 
לדרוש מן המציעים לצרף  רשאיתיה המכרזים תה ועדת
שנים ספיים המבוקרים לעותיהם, את העתק הדוחו"ת הכלהצ

ן בידיו את הדו"ח המבוקר )ולגבי מציע שאי 2018 ,2017, 2016
, 2016, 2015את הדוחו"ת המבוקרים לשנים  – 2018נת לש

  (.2018לשנת  ח הסקורואת העתק הדו" 2017
 

 השנתונים אלהסף מתייחסים לסכומים כספיים, הרי  ישתנא, כי ככל מובהר .9.4.5
 כוללים מע"מ. אינם

 
 חי עסק אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר .9.5

 
או  הערת עסק חישומה , לא ר8201של המציע לשנת  רהמבוק"ח הכספי בדו .9.5.1

תריע על מצבו כדי לה אזהרת עסק חי, או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה
 יו. יכולתו לעמוד בהתחייבויותע ו/או הכספי של המצי

 
הסתמך על , יהיה רשאי ל2018בוקר לשנת דיו דו"ח כספי ממציע אשר אין בי .9.5.2

, מטעמוחשבון , ובנוסף לכך, רואה ה2017לשנת  המבוקרח הכספי הדו"
ה , לא צפוי2018לשנת  הסקורין כי על בסיס הדו"ח הכספי יתבקש לצי

 ר.  כאמור בדו"ח המבוקרה ם אזהרה או העלהירש
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 אישורלצרף להצעתו את , עליו לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה .9.5.3
 .להליך זה 5' מס כטופס ו, בנוסח המצורףרואה החשבון של

 
 הצעההערבות  .9.6

 
 מסחרימאת בנק  ית בלתי מותניתת בנקאית אוטונומערבו המציע ימציא .9.6.1

ד עשר אלף אח₪ ) 052,11 סכוםב(, "הבנקאית ותרבהעלן: "ישראלי )לעיל ולה
להבטחת התחייבותו לעמידה  וזאת, כולל מע"מ( ₪ ים וחמישים אלףומאתי

 למסמכי המצורף תהא ערוכה בנוסחהבנקאית הערבות המכרז; בתנאי 
 . (3טופס מס' המכרז )

 
 שהעירייה ככל. 2020 פרילא 30 ליום עדתעמוד בתוקפה  הבנקאית ותבהער .9.6.2

שאית לדרוש היא תהיה ר ם למכרז זה,ם הנוגעית הזמניוי לוחותחליט על שינ
אם לשקול דעתה תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתמעת לעת את הארכת 

 הבלעדי. 
 

וסח שונה נעה שתוגש עם ערבות בנקאית בלמען הסר כל ספק מובהר כי הצ .9.6.3
בות, יף זה )לרהנוסח שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעמ

את פסילת ותגרור עמה פה(, תיפסל מועד תוקבות או כום הערין סלעני
 .ההצעה

 
הבלעדי,  פי שיקול דעתה , העירייה תהא רשאית, עללעיל על אף האמור .9.6.4

( 3שלושה ) עדלתקופה נוספת של בכל פעם מציע הארכת הערבות כל ש מלדרו
  ., ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעיםחודשים

 
חייתה של ת הבנקאית בסמוך לאחר דערבואת היע חזיר לידי המצהעירייה ת .9.6.5

המציע שנבחר לבצע את הפרויקט עם  נחתם חוזהבסמוך לאחר ש אוהצעה, 
 .ת ביצועהמציא ערבו

 
את  לטלחנקאית לפירעון והערבות הבלהציג את העירייה תהא רשאית  .9.6.6

מקום ב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל הנקו הסכום
נאי המכרז בדייקנות ו ו/או לא קיים את תו מהצעתע חזר בשבו המצי

רישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לא אחר הדו סירב למובשלמות ו/א
א עמד במלוא התחייבויותיו ו שלרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/אל
אות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת ולהורהצעה התאם לב

מציע לוועדת המכרזים כי ההתברר  קרה שבורז ו/או בכל ממהוראות המכ
ליך ההוגן ו/או השוויוני ך הפרת ההב ו/או תוהגיש את הצעתו בחוסר תום ל

יומה של ניסיון ש לקפים במכרז )לרבות, בכל מקרה שיש חשבין המשתת
 פיקטיבית וכיו"ב(. הצעה ו/או טעייה הטיה ו/או ה

 
מכל סעד  י לגרועזה, בכדכמפורט בסעיף מובהר, כי אין בזכויות העירייה  .9.6.7

 פי כל דין. עירייה בהתאם למסמכי המכרז ועלמד לרשות האחר אשר עו
 

להוכיח קיומו , מבלי שתצטרך הבנקאית העירייה רשאית לחלט את הערבות .9.6.8
או ו/או לבסס דרישתה ו/שתה מק בקלנאו /או לבססו ונזק כלשהו שנגרם של 

  .בפני הבנק הערבות הצגת כתבבשדי אלא לפנות קודם לכן אל המציע, 
 

ל אחר במכרז, אלא ו, לא יוכל לערער על זכייה שותו הוחזרה למציע אשר ערב .9.6.9
, ערבות המעידה כי תום רף לבקשתו לערערא לעירייה, במצואם כן המצי
יה. לעניין סעיף זה, "ערעור", חזרתה לעיריחודשים מיום ה 3תוקפה הינו 

  פני בית משפט.לרבות, נקיטה בהליך משפטי ב
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 פי דין-להדרושות ע תאותאסמכ .9.7
 

, כשהם תקפים למועד הגשת מציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאיםה על
 ההצעה:

 
יע הוא עמותה שהמצ , ככל(רשות התאגידים) 9201ת ל תקין לשנאישור ניהו .9.7.1

 ור. לתועלת הציבאו חברה 
 

חוק עסקאות  כל האישורים הדרושים לפי הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.7.2
ע יצרף להצעתו תצהיר ך, המצי. לשם כ1976-התשל"ו בוריים,ופים ציג

 (. 4טופס מס' ה בנוסח המצורף למסמכי המכרז )בהתאם לחוק ז
 

אות ספרים כדין בהתאם להוריהול אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר נ .9.7.3
 .1975-התשל"ו ,מוסףוחוק מס ערך  [נוסח חדש]ס הכנסה פקודת מ

 
הכנסה ]נוסח  להוראות פקודת מסאם קור בהתי מס במף על ניכור תקאישו .9.7.4

 [.חדש
 

ך תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ער אישור מלכ"ר אוהעתק  .9.7.5
 .1976-מוסף, התשל"ן

 
 ןפי די-עלהצהרות  .9.8

 
מסמכים ו/או האישורים המפורטים ה אתלצרף ציע ל הממבלי לגרוע מחובתו ש

 ים:הבא מכיםהמסכל את עתו גם במסמך זה, עליו לצרף להצ
 

 ניגוד ענייניםתצהיר בדבר היעדר  .9.8.1
 

משרה בכיר מטעמו, כי  המציע יצהיר באמצעות נושא .9.8.1.1
ה לא יהיה תוך ימת הסכם עם העירייתפותו בהליך זה וחתהשת

ינו המציע ו/או ב יןים, וכי אימצאות במצב של ניגוד עניינכדי ה
ה, בו קשרי משפח בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים

 להליך זה.  15מס' כטופס לנוסח המצורף בהתאם  וזאת
 

עץ המשפטי של יתר, לקבלת אישור היותצהיר זה ישמש, בין ה .9.8.1.2
 הזוכה. רם החתימה על ההסכם עם העירייה ט

 
 מירת זכויות עובדיםבדבר שתצהיר  .9.8.2

 
ר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, להצעתו תצהיהמציע יצרף  .9.8.2.1

י המכרז, בדבר סמכלמ 12' טופס מסכמסמך בנוסח המצורף 
עבודה ועל פי חוקי ה-תיו בעניין זכויות העובדים, עלקיום חובו

 ם הרלבנטיים. פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציי
 

לי לילי של המציע, בעות בדין פכל ההרשע לתצהיר יצורפו .9.8.2.2
ות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה וחברות אחר שליטה בו

ידי מנהל -מאלה עלעל מי  שהושתו וכן כל הקנסותוהיו כאלה, 
חוקי העבודה ה בגין הפרה של סדרה והאכיפה במשרד הכלכלהה

 חרון להגשת ההצעה. וש השנים האחרונות מהמועד האבשל
 

מעודכן ר אישולהצעתו מציע יצרף , היהפי דרישת העירי-על .9.8.2.3
נהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות מ של

 . םכאמור או העדרוהקנסות 
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בו הורשעו בשלוש השנים מציע או מי מבעלי השליטה ה אם .9.8.2.4
ו יותר מבין העבירות המנויות לילית אחת אות בעבירה פהאחרונ

 . הסף יפסל עלההצעה ת, 12קי העבודה והמפורטים בטופס בחו
 

מינהל ידי -שליטה בו נקנסו עלמי מבעלי ה אם המציע או .9.8.2.5
ר, ותי ות או( קנס2בשני ) ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה

, 4בטופס מס' בחוקי העבודה המפורטים בגין העבירות המנויות 
ר . מובהההצעה תיפסל על הסףם האחרונות, ש השניבשלו
ייספרו כקנסות  כי מספר הקנסות בגין אותה עבירה בזאת

 שונים. 
 

 ה פליליתעעדר הרשר בדבר היהיתצ .9.8.3
 

 עמו, כי המציעהמציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מט .9.8.3.1
ו וכל אחד מנושאי המשרה , כל אחד מבעלי המניות שלכןו עצמו

ן, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, י דירקטוריו)כגון: חבר במציע
או משאבי אנוש  וח אדםמנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל כ

)שבע( השנים שקדמו להגשת  7לך במה הורשעו וכיו"ב(, לא
 סחנותאם לקלון, זאת בה ההצעה למכרז בעבירה שיש עמה

 . 14כטופס מס' המצורף 
 

" ה שיש עמה קלוןירעב, "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס'  .9.8.3.2
ירה ה בטוהר המידות, וכן, על עבהנם כל עבירה שיש בה פגיע

 שע" או "עוון";מסוג "פ
 

רשם הפלילי, וי כוח לצורך בירור במפלתצהיר יי המציע יצרף .9.8.3.3
מניות מבעלי הכל אחד עליהם יחתמו  ,14בנוסח המצורף לטופס 

 י המשרה אצל המציע.  , כל אחד מנושאשל המציע, וכן
 

 לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רההצה .9.8.4
 

פי אם לנדרש לבכיר מטעמו, בהת יגיש הצהרה, באמצעות נושא משרה המציע
זאת  ,1998-יות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכו 9עיף סהוראות 

 .16' מס כטופסורף וסח המצבהתאם לנ
 

 דרישות המפרטהמוצע למת כלי הרכב התא .9.9
 

 1יף ידי המציע, יהיה מאחד הדגמים המבוקשים בסע-לעכלי הרכב המוצע  .9.9.1
 ( .מך ג'סממפרט המצורף להליך זה )ת בלהליך זה, ויעמוד בדרישות המפורטו

 
בד שכלי רכב המציע יהיה רשאי להציע טרקטור יעה אופני של יצרן אחר, ובל .9.9.2

 בעל התכונות המפורטות במפרט הטכני ובעל מימדים דומים.  זה יהיה
 

מסמכים את הצרף ליו עלהמציע בתנאי סעיף זה, עמידתו של  לצורך הוכחת .9.9.3
  הבאים:

 
שר ג'(, כא)מסמך  מצורף להליך זהה יותטכנמפרט הדרישות ה .9.9.3.1

ידו עומד בדרישות המפרט -מוצע עלהמציע מסמן האם הרכב ה
מה , וכן,  (ך ג'סמעיגול סביב הדרישה במיף בלהק) רכאמו
פרטים הנדרשים להשלמה במפרט דרישות להשלים את הנדרש 

 זה. 
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של הרכב המוצע )כולל  לומיםציו בנוסף, על המציע לצרף להצעת .9.9.3.2
 רכב בעת ביצוע העבודה(צילומים של ה

 
לדרישות הליך זה  מסוים התאמתו של כלי רכב קביעתכי מובהר ומודגש,  .9.9.4

צעות ידו(, באמ-שייקבע עלידי איש מקצוע -שפ"ע )או עלידי מנהל -תעשה על
כל  , ויראוומחייבת תהיה מכריעהחוות דעת כתובה. מובהר, כי קביעה זו 

 תף כאילו הסכים מראש לקביעה זו. משת
 

 תא אודות ביצוע רישום מוקדםמכאס .9.10
 

ר נשלח למזכיר פס הרישום המוקדם אשף להצעתם את העתק טועים לצרעל המצי
דים הקבועים ה במועמסירת למזכיר העירייהעירייה, בצירוף אסמכתא המעידה על 

ור משלוח באמצעות א"ל, אישאישור מסירה ביד, אישור משלוח בדו ן:בהליך זה )כגו
 פקסימיליה(.

 
 תא על רכישת מסמכיםמכאס .9.11

 
 המכרז.שת מסמכי דה על רכיהצעתם אסמכתא המעיעל המציעים לצרף ל

 
 סמכות לבחינה נוספת של עמידה בתנאי הסף .9.12

 
באישור של ועדת המכרזים  ןיא, כי הר ומודגשל ספק, מובלמען הסר כ .9.12.1

די להוות אישור המכרז כ לפיו משתתף מסוים עומד בתנאי הסף של
 .המכרזל תו של אותו משתתף בתנאי הסף שידעמסופי ומוחלט לגבי 

 
המכרזים רשאית  ועדת, החלטה סופיתלקבלתה של  עדמקרה,  בכל .9.12.2

, ובמידת הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב ולל
אף לפסול מטעם זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן  הצורך,

 .בתנאי הסףעומדות  ואושר כי הן
 

 :הבחירה בין ההצעותשיש לצרף לצורך ם נוספינתונים מסמכים ו .10
 

 טלבו .10.1
 

 בוטל .10.2
 

 בוטל .10.3
 

 המציע של פרופיל .10.4
 

 :יםהבא הפרטים יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 

בתחילת הפעילות של המציע. ככל של המציע וההתאגדות  צורת .10.4.1
לתאר בתמצית את הגופים  עליו ברות,שהמציע נמנה על אשכול ח

, וכןע, לבין המצי ינםבאשכול החברות, הקשר בהאחרים החברים 
 ד מן הגופים הללו. ום הפעילות של כל אחתח

 
נשוא המכרז )מכירה ושיווק של ציוד בתחום  המציע של פעילותו תיאור .10.4.2

, וכןם ציבוריים, תנים לגופיירותים הנילרבות, ש ,י הנדסי(מכנ
 (.שקיימים)ככל  אחרים בתחומים

 
 .במציע השותפים או המניות יבעל טפירו .10.4.3

 
 .המציע של שרהונושאי המ הל()או הגוף המנ וריוןרקטהדי חברי פירוט .10.4.4
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"ם, סמנכליים אצל המציע )נשיא, מנכ"ל, שרה הבכירנושאי המ פירוט .10.4.5
, הבכיר האדם כוח איש, הבכיר הכספים שאי, הבכיר התפעול איש

 או וריוןרקטלדי ףבנוס הנהלה פועלת המפעיל שאצל)ככל  הנהלה חברי
 (;מנהל ועד

 
ך , תונשוא המכרז ום רותים בתחיפק המציע שילקוחות להם ס פירוט .10.4.6

ככל שלמציע יש לעיל(.  9.3בסעיף  דרתםכהגציבוריי גופיםדגש לתן מ
לקוחות ן גם את העליו לציי העיר רהט, חוםלקוחות הפועלים בת

 הפרטיים הללו.   
 

 נסיבות העניין. כון בי ולננתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראו כל .10.4.7
 

 ניידת שירותעלת והפ שהמוסך שירות מורפרטי  .10.5
 

מחזיק הוא צביעים על כך כי מסמכים המ לצרף להצעתומציע על ה .10.5.1
בעצמו ו/או שהוא קשור בהסכם למתן שירותים, עם מוסך מורשה 

דסי מן הסוג הנמכר בהליך זה, המנוהל ע"י מנהל טיפול בציוד מכני הנל
שלא יעלה מצוי במרחק  תחבורה, אשרמטעם משרד המוסך מוסמך 

 ה(. יימדד מבניין העירי)הרדיוס י מן העיר רהטק"מ  50על 
 

ין סעיף זה, הנו כאשר המוסך בבעלות המציע עני" למחזיקמובהר כי "
 שירות.המוסך לצורך אספקת ה או שהמציע קשור חוזית עם

 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, על המציע לצרף  .10.5.2

  הצעתו את המסמכים הבאים:ל
 

)ב( לתוספת לצו רישוי 5.1לפי פריט  ףבתוקרישיון עסק  .10.5.2.1
. המציע 2013-תשע"ג ם )עסקים טעוני רישיון(, קיעס

העתק יאומת ו התקףהעתק של רישיון העסק  יצרף 
 קור.על ידי עורך דין למר למקו

 
מטעם משרד התחבורה להפעלת מוסך  בתוקףרישיון  .10.5.2.2

ף העתק של רישיון הפעלת מוסך השירות. המציע יצר
 ידי עורך דין. -ק יאומת למקור עלהעת, והתקףשירות 

 
קורות חיים,  ת:ים אודות מנהל מוסך השירוטרפ .10.5.2.3

אסמכתאות לגבי הכשרה, העתק תקף של תעודת מנהל 
 ירות.  מוסך הש

 
מקרקעין עליהם בנוי מוסך ת הזכויות באסמכתא אודו .10.5.2.4

ל הזכויות במקרקעין השירות, המוכיחה כי המציע הנו בע
ם חכירה מרשות קרקעין, הסכנסח רישום מ אלה )כגון:

מ"י, חברה אישור זכויות במקרקעין )ר, מקרקעי ישראל
 משכנת וכו'(. 

 
ו של הבעלים הרשום של המוסך ו/א אינוככל שהמציע  .10.5.2.5

בנוי המוסך, אלא קשור עימו בהסכם המקרקעין עליהם 
ת נוסח ההסכם ירותים , עליו לצרף אהתקשרות למתן ש

 ובר.המפעיל או בעל הזכויות המדעם 
 

הגיע תו ניידת שירות, הזמינה לשוברלהראות כי יש המציע על , בנוסף .10.5.3
ת שירות. לצורך שעות ממועד קבלת קריא )שמונה( 8לעיר רהט תוך 

סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו את  איחת עמידת המציע בתנהוכ
 . כים הבאיםהמסמ
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הן הצדדים ידת שירות )המשמש אותו כניצילום של הרכב  .10.5.3.1
ד וחלקי ויכולל צגז שירות או חלל פנימי, , ארםייהחיצונ
 (.חילוף

 
ידו, -של ניידת השירות המופעלת על כברישיון רהעתק של  .10.5.3.2

ליסינג מחברת ליסינג בדבר או לחילופין, העתק הסכם 
 שכירת הרכב. 

 
  שלמת מסמכים: הה ומתן הבהרות להצע .11

 
חד מן ש מכל אדי לדרופי שיקול דעתה הבלע-לותה, ועת על זכה שומרהעיריי .11.1

כים או אסמכתאות סממ לאמור בהצעתו, וכן, השלמתהמציעים מתן הבהרות בכתב 
יך זה כהליך תה )ויראו הלנוספים הדרושים לדעתה לצורך בדיקת ההצעה ו/או הבהר

ף של נאי הספים בתרך הוכחת עמידת המשתתלמתן הבהרות להצעה(, לרבות, לצו
 (. ה למכרזנכון למועד הגשת ההצעיך זה )הל

 
רים כים חסהליך הבהרות ו/או השלמת מסמהעירייה אינה חייבת לעשות שימוש ב .11.2

נה לבדיקת בהצעה מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימו
  צעות או לשיקול דעתה של ועדת המכרזים עצמה. הה

 
 ל פסילתעדת המכרזים להחליט עתה של ווע מזכודי לגרעיל, כמשכך, אין באמור ל .11.3

זאת, ם ע אמור לעיל בתנאי מכרז זה;לא צורף במלואו ובהתאם ל שהחומרהצעות 
השונים  בטרם פסילת הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים

נוספים, בנוסף לחומר ה לקבלת השלמות לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים בבקש
 לידיה.שנמסר 

 
וכיחים בדיעבד סמכים המהשלמת מלאפשר  אין באמור בסעיף זה כדי, כי מודגש .11.4

טו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו שפורהסף ו של מציע מסוים בתנאי את עמידת
של הערבות הבנקאית,  הגשה באיחור במציע במועד הגשת הצעתו למכרז( או

 .  ך זהתנאי הליבנקאית פגומה לפי  לרבות, תיקונה של ערבות
 

ם עמדתו של כל ו מועדים לשן( יקצבי הענייבדיקה או ועדת המכרזים )לפת הצוו .11.5
 ים. ת המסמככאמור בדרישתה להשלממציע 

 
 :בדיקת ההצעות שהוגש למכרז .12

 
 כללי .12.1

 
מבין ההצעות תבחר  הרייהעיהצעות,  בכפוף לאמור בהזמנה זו להציע .12.1.1

ת הזולה פי ההצעה הכספי-לע הזוכה, הצעהאת ה ,שעמדו בתנאי הסף
ומלץ הצעה זו תך זה. הלי שלהסף  עמד בתנאיביותר ובלבד שהמציע  

חייבת ה ירייה לא תהימובהר, כי העמכרזים כזוכה. על ידי ועדת ה
ת המפרט ינו עומד בדרישור המוצע בה אטרקטוהשלבחור בהצעה 

 10.5בסעיף ר ך שירות כאמול המציע מוסש , וכן, אין ברשותהטכני
 .להליך זה לעיל

 
 . היאאין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה ש .12.1.2

 
או  סבירה בלתי שהיא, בהצעה כלל שבתחלה לא רשאית הרייהעי .12.1.3

 התייחסות חוסר בשל או המכרז לדרישות התאמה שהינה בחוסר
 ההצעה הערכת מונע העירייה שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת

 .כדבעי
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עץ כאמור יכול ת למנות יועץ מטעמה. יוהיה רשאיועדת המכרזים ת .12.1.4
השלמות קבלת הסברים וי לפנות לשאר יהיה . היועץ"עמנהל שפלהיות 

מציעים ת דעתו בדבר עמידת העים לצורך גיבוש חוומן המציפרטים 
 בתנאי הסף. 

 
 ה הכספיתצעההמילוי אופן  .12.2

 
מתן הנחה על סכום אומדן הצעת המחיר תהיינה בשיטה של ות הצע .12.2.1

  .לויג
 

כל מציע ימלא את פרטיו המלאים ואת שיעור ההנחה הכולל המוצע  .12.2.2
 י המכרז. סמכלמ 8כטופס מס' בי המסמך המצורף את על גידו, ז-על
 

בעט כחול בלבד, ולהגיש אותה במקור פית יש למלא את ההצעה הכס .12.2.3
 . של ההצעה( )לא יתקבל העתק צילומי

 
השירות נשוא ר מתן ידם עבו-המציעים יפרטו את ההנחה המוצעת על .12.2.4

 "(.  עתמוצרה ההתמו)להלן: " בלבד 8טופס מס' הליך זה, זאת על גבי 
 

ית עשירידם, עד לרמה של -עת עלהמוצ המציעים יציינו את ההנחה .12.2.5
 .אחוז )כלומר, עד לספרה אחת לאחר הנקודה(ה
 

הן במספרים והן ידם -ההנחה המוצעת עלעל המציעים לציין את  .12.2.6
. במקרה של 8בטופס מס' ד לכך ם המיועבמילים, כל זאת במקו

 . יליםיגבר האמור במסתירה בין השניים, 
 

דן העירייה, אך ניתן יהיה יודגש, כי לא ניתן יהיה להוסיף על אומ .12.2.7
(, 0%נחה כלל או לציין הנחה בשיעור אפס אחוזים )לא לציין הש

  .ור, התמורה תהיה לפי אומדן העירייהובמקרה כאמ
 

ל אומדן העירייה )אפילו לגבי רכיב מחיר ע הצעה שתכלול תוספת
 . מכרזיםועדת ה ידי-אחד בלבד !!(, תיפסל על

 
ים עעטפה נפרדת וסגורה )על המציאת ההצעה הכספית יש להגיש במ .12.2.8

ולמלא אותו בהתאם להוראות סעיף זה(, ולסמן  8לצלם את טופס מס' 
תה כ"הצעה כספית". ההצעה הכספית תיפתח ותיבדק רק לאחר או
)ייפתחו רק  דתם של המציעים בתנאי הסף של הליך זהיקת עמיבד

 תנאי הסף(.שעמדו במציעים המעטפות של ה
 

יות ו/או או הסתייגו/( תוספות ו 8חיר )טופס מס' לכלול בהצעת המ אין .12.2.9
התאם להוראות הערות ו/או תנאים ו/או בקשות. הצעות שלא יוגשו ב

ו/או תנאים ו/או  ו הערותסעיף זה ויכללו תוספות ו/או הסתייגויות ו/א
 ידי ועדת המכרזים.  -תפסלנה על –בקשות 

 
ים תהיה . ועדת המכרז8ם לחתום על טופס מס' ציעיל המה עחוב .12.2.10

(, לא 8הכספיות )טופס מס' אשר הצעותיהם  ת לפסול הצעות,רשאי
 ידי המציע. -ייחתמו על

 
 הוראות שונות –ספית ה הכההצע .12.3

 
ת משא ומתן שיתקיים עם ע בעקבו)או כל עדכון שיבוצ 8טופס מס'  .12.3.1

  הזוכה. יחתם עםהזוכה(, ישמש כנספח התמורה של ההסכם שי
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 –"ח, בהתאם להצעתו הכספית התמורה שתשולם לזוכה תהיה בש .12.3.2
רבות, כפי שתהיה לאחר משא ומתן שנוהל עם הזוכה במכרז )אם ל

 כאמור(.  ינוהל מו"מ
 

עור תאם לשילסכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק, והוא יהיה בה .12.3.3
 המחייב בדין, כפי שיהיה מעת לעת. 

 
תאם למוגדר בהסכם, ובהיעדר הביהיו  התמורה תנאי ההצמדה של .12.3.4

  .התמורה לא תהיה צמודהר, הגדרה כאמו
 

תנאי תשלום התמורה לזוכה ומועדי התשלום, יהיו בהתאם למוגדר  .12.3.5
 בהסכם.  

 
נתן והוא יילמען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי  .12.3.6

את כל עבור כל מרכיבי מתן השירות, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא 
א רק(: עמו לרבות )אך לשל המציע בנוגע להצעת המחיר מט שיקוליםה

לרבות, ציוד ואביזרים מתכלים(, שכר עבודה, שכר ואביזרים ) ציוד
עצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, מנהלים, יו

הלה וכלליות, תשלומי חובה, הסעה, דלקים, חשמל, מים, ויות הנעל
 יו"ב. ונות וכהנהלת חשב

 
 הבחירה בין ההצעות .13
 

 מרזיםשל ועדת ה שיקול הדעת .13.1
 

 תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  צעה הזוכההבחירה בה .13.1.1
 

כשרה והזולה ביותר ל הצעת המחיר המכרזים תמליץ עועדת הככלל,  .13.1.2
 ין. דף לכל ת בכפוהעומדת בפניה, זא

 
 יית רהטעם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיר .13.1.3

תהיה רשאית  ר, והועדהעם המציע בעל ההצעה הזולה ביות להתקשר
 .מירב היתרונותעניק לעירייה את ץ על בעל ההצעה שתלהמלי

 
ירייה שומרים על שיקול כרזים ו/או ראש העבכל מקרה, ועדת המ .13.1.4

הזולה ביותר או עם בעל  עם בעל ההצעה רלהתקש די שלאדעתם הבלע
 הצעה כלשהו. 

 
 תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה, ליכי המכרז הקוליה במסגרת שיב .13.1.5

 ים שיפורטו להלן,ן היתר, את השיקוללהביא בחשבון, בי העירייה
גם לאחר  ונה להוכחתם, וזאת,ע ראיות לשביעות רצציהמן ולדרוש מ

 פתיחת ההצעות:
 

ודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, יצוע עבמציע בבו של הניסיונ .13.1.6
ת ו/או צווקיומו של צוות ניהולי  , לרבותומחיותומומחיותו ותחומי מ

 ., הן לחיוב והן לשלילההמציע אודות המלצותוכן,  םמימתאיטכני 
 

נתונים מיוחדים שלהם,  ים, אוהמוצע יםותדה או השיראיכות העבו .13.1.7
לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם  ירייה,מות בעלמערכות הקייוהתאמתם 

בר לשלילה )הן של סיון העזה, ני המציע )לחיוב או לשלילה(. לעניין
 (3יבדק במהלך שלוש )ן ויייבחחרים(, ופים ציבוריים אהעירייה והן ג

 . ה למכרזמו להגשת ההצעהשנים שקד
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ה, של בעל ההצעה הזולה ביותר לבצע את העבודת יכולתו בחינת מיד .13.1.8
, בחינת ת ו/או העומס המוטל עליו ולרבותקת צבר העבודות, בדילרבו

התאם ללוחות הזמנים שנקבעו ת בהעבודו שלים אתיכולתו לה
 השלמת הפרויקט. ל

 
 לתקנות חובת 22ת מידה המפורטים בתקנה אחר או אמכל שיקול  .13.1.9

יסיון עבר של מציע מסוים בביצוע לרבות, נ ,1993-נ"גהמכרזים, תש
 או לשלילה(. עירייה )לחיובעבור הקודמות עבודות 

 
 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה .13.2

 
, במקרה ור שםוף לאמ, ובכפלעיל 1.1.2מן האמור בסעיף  לגרועמבלי  .13.2.1

ניהול  רבות במקרה של שוויון בין הצעות לאחרון בין הצעות )לשל שווי
ים השונים(, תהיה העירייה רשאית לערוך הגרלה בין המציעמשא ומתן 

 הנמוכות ביותר.שהצעותיהם הן המשתתפים ן בי
 

בנוכחות ורשה בלבד(, )נציג משתתפים ההגרלה תתבצע בפני נציגי המ .13.2.2
כך. משתתף יהיה וחד לשם תכנס במיהמכרזים, בישיבה שתחברי ועדת 

 ו להשתתף בהגרלה,וא מוותר על זכותרשאי להודיע בכתב בלבד, כי ה
 בין בעצמו ובין באמצעות נציג מטעמו. 

 
ת ובלתי מזוהות, נטילת מעטפות אטומועל דרך של  ההגרלה תהיה .13.2.3

פות המכרזים. בתוך המעט בות של ועדתחן הישיעל שול אשר יונחו
או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפה "זוכה" ייכתב  יהיה פתקים, בהם

בה תתקיים ת ועדת המכרזים מכרזים טרם ישיבאחת, בתיבת ה
 ההגרלה. 

 
ציעים המשתתפים ין המפות יוסכם בטעקביעת סדר בחירת המ .13.2.4

 בע.הטלת מטהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר בבהגרלה. ב
 

 תיקון טעויות .13.3
 

איות ות חשבונאו טעוי ת לתקן טעויות סופרועדת המכרזים, רשאי .13.3.1
 שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. 

 
הצעות בידי הועדה )או מי קת הבדי יעשה במהלך תיקון הטעות .13.3.2

 מטעמה( וירשם בפרוטוקול. 
 

 מציע. יקון תימסר לההודעה על הת .13.3.3
 

 פסילת הצעות .13.4
 

י הסף והיא רשאית ות בתנאנן עומדעות שאיועדת המכרזים תפסול הצ .13.4.1
או שהן תכסיסניות ו/או בלתי ו/ לב הצעות שהוגשו בחוסר תום לפסול 

ז, וכן, הצעות שהן חסרות, במכריון קרונות השווו פוגעות בעהוגנות ו/א
מוטעית של  ות או על הבנהת בלתי נכונוחמוטעות, או מבוססות על הנ

 . דה אחרתהחליטה הוענושא המכרז, זולת אם 
 

 רייה למחול על פגמים טכנייםאין באמור כדי לגרוע מזכותה של העי .13.4.2
 בהצעה בתום לב.שיפלו 

 
פי -טובת העירייה עללע מכל סעד העומד בסעיף זה כדי לגרואין באמור  .13.4.3

 כל דין.
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 הזוכה במכרז .13.5
 

חר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז תב ייהל העירש יםועדת המכרז .13.5.1
 תתקשר עמו בהסכם. עירייה יה כי הזה, ותמליץ לראש העירי

 
שניהלה מו"מ עם ר אחלההצעות ו/או ם תשקול את ועדת המכרזי .13.5.2

תקבל מכן  ולאחרהם הבהרות, המציעים, כמפורט לעיל ו/או קיבלה מ
 את החלטתה. 

 
 מתאימה ביותר,ת ההצעה הירבחועדת המכרזים רשאית להחליט על  .13.5.3

טיח את טרה להבלהחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במ או
 מירב היתרונות לעירייה. 

 
חל כיחידה )כהגדרתו לעיל( והוא  הנו ביחס לכלל הפרויקטדנא  המכרז .13.5.4

 ם מתוך הפרויקט.ות רק ביחס לחלקיאחת. לא תתקבלנה הצע
 

 חידהצעה יה .13.6
 

תנאי הסף  לאחר בדיקתה, או ככל שדיככל שתוגש למכרז הצעה יח .13.6.1
פניה הצעה נותרה בזים כי ו/או ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכר

לתקנות  )ו(22אם להוראות תקנה סעיף יחידה, היא תחליט בהת
 . 1987-תשמ"ח –העיריות )מכרזים( 

 
 לעניין הצעה יחידה.  ותיה החלט ים תנמק אתועדת המכרז .13.6.2

 
מן הנימוקים פסילת המכרז  ככל שועדת המכרזים תחליט על .13.6.3

פרסום הנוגע ללן בכל מפורטים בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף זה להה
 מכרז חדש. 

 
 סום למכרז חדשדרג ההצעות ופרמציע השני במהתקשרות עם ה .13.7

 
צמה את רת לעה שומין, העירייעפ"י כל ד מבלי לגרוע מזכויות העירייה .13.7.1

שיבצע שו, על מנת גוהזכות לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות שה
ה אחר רז על זוכיקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכאת הפרו

בהתחייבויותיו עפ"י  רז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומדמכב
 .כל טעם אחרהמפרטים הטכניים ו/או ההסכם או מ מכרז ו/אותנאי ה

 
ימים להודיע לעירייה על קבלת  7ת של שני תהא שהו למציע שידורג .13.7.2

י, או שהשיב בשלילה, תהא ציע המדורג שנלא עשה כן המ הצעתה.
 הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך יע אתולהצ ורחזרשאית העירייה ל

 הלאה.
 

תהיה העירייה רשאית להוראות סעיף זה,  לא נמצא מציע בהתאם .13.7.3
 .  ם מכרז חדשלפרס

 
בהתאם להוראות סעיף זה מותנית בכך ל העירייה התקשרותה ש .13.7.4

, במועדים הקבועים בהזמנה זו ימציא לעירייהסעיף זה, י פ-שהזוכה על
יצוע והן את אישור עריכת הביטוח בהערבות הן את ובהסכם, 

 רתם בהסכם(.)כהגד
 

 סייגים .13.8
 

ועדת ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .13.8.1
 מציע כלשהו כזוכה במכרז. ית שלא להכריז עלהמכרזים רשא
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לכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי והילא י ציעיםמה במקרה כזה, .13.8.2
 רז. מכי המככישת מסהעירייה, לרבות, בגין ר

 
 מיוחדים סמכות ראש העירייה במקרים .13.9

 
העיר  לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצתזה, כדי אין באמור בהליך 

 העיריות ]נוסח חדש[. )ג( לפקודת148להוראות סעיף רהט בהתאם 
 

 םההסכ .13.10
 

יהא כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא פק מובהר, למען הסר ס
 תוקף בין הצדדים. -ברם הסכם קיי

 
 הזוכהן בהצעה זכות עיו .13.11

 
רשאי לעיין בהחלטה יהא שתתף במכרז מכל  המכרזים, כלליבהתאם ל .13.11.1

זאת , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, זיםת המכרפית של ועדהסו
 .תוצאות המכרז ההודעה עלת בליום מק 30בתוך 

 
דת ועת החלט רשאי לעיין בחלקים שללא יהא שתתף במכרז מ .13.11.2

 לדעתון בהם עלול ה, אשר העיההצעה הזוכבחלקים של , או המכרזים
ביטחון פגוע ב, או לת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועיועד

 החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.  ינה, ביחסיהמד
 
, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש לעיון מימוש הזכותם טר .13.11.3

על ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון  משלושה א יאוחראת עמדתו )ל
העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או  היקףה, וקים מן ההצעה הזוכחל

 קבע(.  לא הגיב במועד שנבעל ההצעה הזוכה בהיעדרה אם 
 
וף פרייה בלבד, בכמשרדי העיב ורניתן יהיה לעיין במסמכים כאמ .13.11.4

ם נציג העיון על מועד למשלוח בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש ש
₪  100ע )בגין הוצאות( בסך של קבוום העירייה, ובכפוף לתשל

ל פגישת עיון, . כולל מע"מ(, עבור כמאה שקלים חדשים)במילים: 
 ק. חוכ בעיון; לסכום זה יצורף מע"מ כיסוי העלויות הכרוכותאת לוז

 
בקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ף שימשתת .13.11.5

עמוד  ם של כל₪ )חצי  ₪( נוסף, עבור תצלו 0.5סך של  לעירייהישלם 
 (.A4ל סטנדרטי )בגוד

 
גד תשלום סכום קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנ .13.11.6

 לעת ולפי נסיבות העניין. יה, מעתבע ע"י גזבר העירישיק
 

היה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד הצעה הזוכה יכי בעל הר בהומ .13.11.7
ון ו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיאת זכותשמימש  מן המשתתפים

 זה. ה יהיה בהתאם להוראות סעיף כאמור של בעל ההצעה הזוכ
 

 תנאים כלליים .14
 

 חלהן דיה .14.1
 

מדינת ישראל, בנוסחם מעת החלים ב המכרזים וף לדיניהליך זה כפ .14.1.1
 . לעת

 
 .נה ותוגשנה בהתאם לכל דיןרכתע ההצעות .14.1.2
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תפות אים לצורך השתשפטי מתייעוץ מוהמציעים ייחשבו כמי שקיבלו  .14.1.3
 עי אחר. , וכן, כל ייעוץ מקצוההצעותבהליך והגשת 

 
 ייחודית תניית שיפוט .14.2

 
המשפט ית יידון אך ורק בבהנכרת מכוחו, זה ו/או להסכם רז למככל עניין הנוגע 

 באר שבע.  עיר ענה ואשר מקום מושבו מצוי בבתובדון ת ליניעניך מבחינה המוסמ
 

 יךהלתתפות בוצאות ההשה .14.3
 

לרבות, רכישת בהליך,  ותושא לבדו בהוצאות השתתפימציע יכל  .14.3.1
 ע בדיקות נשוא המכרז. מכי המכרז וביצומס

 
  .ה בגין הוצאות אלהמאת העיריי י לכל שיפויא זכאלא יההמציע  .14.3.2

 
 ע הפרויקטלת ביצודחיית תחיו א ביטול על ידי העירייה .14.4

 
 ל את ההליךדי, לבטתה הבלעעירייה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעה .14.4.1

 . דנא
 

לבצע את הפרויקט ית רשאה, היא תהא ידי העיריי-לבוטל ההליך ע .14.4.2
ים כל טענה מבלי שתהא למציע בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים,

  יעה בקשר לכך.או תב
 

 שיקולים תקציביים .14.5
 

ת כי ביצוע הפרויקט נשוא מכרז זה, , מובהר בזאהסר כל ספק עןלמ .14.5.1
ו של תנה בקבלת אישור תקציבי או קיוממלא, מובאופן  לרבות ביצוע

 תקציב. 
 

זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או יה שומרת על לפיכך, העירי .14.5.2
או להקטין או חלקן(, וע העבודות )כולן את מועד תחילת ביצלדחות 

קבלת האישור התקציבי ה מאי כתוצא דותובהעע את היקף ביצו
ם המוסמכים הגורמי באישור האמור )או מכל סיבה אחרת הקשורה

 מטעם המדינה(. 
 

להיקפו של המציעים יוגשו בהתאם בצורה מפורשת כי ההצעות הר מוב .14.5.3
יעים מכרז, יראו את המצעצם הגשת ההצעות להמלא של הפרויקט, וב

טענה, ם על כל , מוותרייללע האמורכמי שמסכימים ומאשרים את 
עלות שלא לה תחייביםדרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה ומ

ול המכרז ד העירייה, בקשר עם ביטכנג כל טענה, דרישה ו/או תביעה
 המכרז.עד תחילת ביצוע העבודות לפי ו/או דחיית מו

 
ה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז בשל , כי במקרעוד מובהר .14.5.4

לא ייחשב הדבר כהקטנה של החוזה  סעיף זה,פורטות בהמות הנסיב
להקטנת היקף הביצוע, ככל  יה תפעל. העירישייחתם בין הצדדים

 . שירותיםופן יחסי לכלל ה, באהניתן
 

למכרז, כאילו מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו  .14.5.5
ו טענה ו/אותר בזאת על כל , והזוכה מום מראש לאמור לעילהסכי

ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת היקף  תביעהו/או ה רישד
 . אמורתקציב כהיעדר  הביצוע בשל



 

 

 

 עיון באתרל: 2020 טרקטור יעה אופנית רכיש: 3/2020 מכרז 
 [2397לא מסגרת. ל]רכש. 

 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 36עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

ישור לת אי קבביטול המכרז כתוצאה מא עוד מובהר, כי במקרה של .14.5.6
 מסמכי המכרז להחזרתקציבי, ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי 

הו, לשף כנוסלפיצוי  שרכשו, אולם לא יהיו זכאים מחיר מסמכי המכרז
הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם רבות ל

  כרז. המ
 

רז, מתחייב כל מציע, כי בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכ .14.5.7
 הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, אך מסיבה שאינהרה שתיבחר במק

ת ביצוע הפרויקט, הוא יאריך אחייה במועד תחילת תלויה בו תיגרם ד
ש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה שהגי נקאיתהבות ערבתוקף ה

כת הערבות כאמור, לא בד שהאריה, ובלנוספת, לפי דרישת העירי
ת ון לפקיעת תוקף ערבוודשים מן המועד האחר( ח6ה )תעלה על שש

  ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז.
 

 דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא אש על כל טענה,הזוכה מוותר מר
ו תביעה כלפי העירייה בקשר עם הארכת ה ו/אדריש ה,טענכל להעלות 

של ביטול המכרז, לאחר חלוף  ת במקרהר ולרבותוקף הערבות כאמו
 ת הערבות כאמור.פת הארכתקו

 
המכרז  לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי לימב .14.5.8

שהגיש צעה לט את ערבות ההרייה תהיה רשאית לחוההסכם, העי
תו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר עסגרת הצבמ וכההמציע הז

ת תוקפה של ערבות להאריך אחייבותו במקרה שיפר המציע את הת
 בסעיף זה.ההצעה כאמור 

 
 דדתצעה בוה -ההצעה  .14.6

 
 ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .14.6.1

 
, או הנשלט על ידו, או הנשלט במציעל מי ששולט האמור לעיל חל גם ע .14.6.2

ך מוגדר המונח "שליטה" לצורך כהשולט גם בו. לישי רם שי גועל יד
או ו/יות הצבעה באסיפה הכללית זכומ 20%-מ כאחזקה של למעלה

 המנהל את התאגיד. בגוף חבריםמה 25% -ותר מלמנות י הזכות
 

 סעיף זה. בד ניגות שיתברר כי הוגשו בועדת המכרזים תפסול הצעו .14.6.3
 

 זיםכרהמדת ת ועהחלטקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את  .14.7
 

, ("המקוריהזוכה " :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .14.7.1
י ייקבע על ידי בית משפט והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפט

כרז זוכה אחר מקורי בטלה וכי תחתיו מותו של הזוכה הסמך כי זכיימו
וע ( ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצ"הזוכה האחר" :להלן)

פסיק את ביצוע העבודות יב הזוכה המקורי להתחי, מותעבודה
שר דו"ח עדכני באצוי אצלו בצירוף המידע המה את כל ולהעביר לעיריי

האחר לעבודה  דו, ולאפשר כניסת הזוכהפעולות שכבר בוצעו על יל
ינתנו לו ים את כל ההנחיות שימסודר, ובכלל זה לקיבאופן בטוח ו

 פרויקט. יצוע הל בת עובדבר מועד העברת האחרי
 

וי בגין לשום פיצו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי בוטלה זכיית .14.7.2
יו יד-בודה שבוצעה עלם עבור העאלא לתשלוביטול זכייתו כאמור, 

 ד הפסקתה בפועל. בפועל, עד למוע
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 תח הודעום ואופן משלוכתובות הצדדי .14.8
 

עם ת מטודעומבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי ה .14.8.1
הודעות מטעם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב ירייה ו/או הע

פה או בכל -ו בעלנתוקף לכל הודעה ו/או מצג שנית יהיה כל לבד, ולאב
 דרך אחרת.

 
לעיל, אצל  ורטכמפבמשרדי העירייה כתובתה של ועדת המכרזים היא  .14.8.2

 .העירייה מזכיר
 

יהם שצורפו מכבמס שנקבעהכתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .14.8.3
 עה. להצ

 
כתובתו , תיחשב בהיעדר כתובת ו/או במקרה בו הוצגו מספר כתובות

המציעים ככתובת המחייבת  שגל המציע ככתובת שנמסרה בעת מפש
 חרת. ודיע בכתב ומסר כתובת אטעם המציע, אלא אם המציע המ
 

, יראו י העירייה ו/או ועדת המכרזיםתישלח על יד כל הודעה אשר .14.8.4
ם )או הזוכה לפי העניין( בהתאם קבלה אצל המשתתפיו התילה כאאות

 לתנאים הבאים:
 

את יראו ואז  –הודעה באמצעות דואר רשום משלוח הידי -על .14.8.4.1
ימי ( 3)תוך שלושה ב המשתתפים ה אצלהתקבלההודעה כאילו 

 שלוח; עסקים מיום המ
 

ואז יראו  – או בדוא"ל בפקסימיליהח באמצעות ידי משלו-על .14.8.4.2
 ; יום עסקים אחד עדה כעבורלו הגיעה ליאיעה כאת ההוד

 
 סירתה.בעת מ –ביד  רהבאמצעות מסירה אישית או מסי .14.8.4.3

 
 
 
 ,ובברכה רב בכבוד

 
 
 

 יז אבו סהיבאןאפ
 רהט  עיריית  ראש
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 1טופס מס' 
 

 הצעה טופס אישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 

 לכבוד
 הטעיריית ר

 
 ג.א.נ,

 
  3/2020 מס' מכרזהנדון: 

 (2020) של טרקטור יעה אופני חזקהפקה ואאסלרכישה, 
 

לרכישה, : בנושא 3/2020מס'  מכרז את מסמכי, כי קראנו בקפידה מאשרים"מ הח אנו .1
ו והבנו את האמור בהם, ובדקנו למדנ (2020) טרקטור יעה אופנישל  ה ואחזקהאספק

להשפיע על והמשפטיים, העשויים תנאים והנסיבות, הפיזיים בקפידה את כל הדרישות, ה
-יעילתה באעל ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שהצעתנו או 

 וייםם, העשייו נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטהבנה של דרישות, תנאים א-דיעה או איי
 להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

 
המצורפים  כן במסמכיםוהמפורטים בהזמנה להציע הצעות,  כימים לתנאיםאנו הח"מ, מס .2

 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהעל דרך ההפניה ו
 
ה, על כל נספחיה, בלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בל קם בכתב עעם קבלת אישורכ .3

 .חינתנומבהסכם מחייב 
 
בהסכם לביצוע העבודות נשוא  דוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייהי .4

ירייה לנציג הזוכה )מנהל הפרויקט( ו/או מנהל העבודה עההזמנה הינו קבלת אישורי ה
ן וצוות העובדים ור העירייה על עמידה בדרישות הניסיואישהמכרז(, )כהגדרתם במסמכי 

שת כל המסמכים הדרושים כתנאי לחתימה על ההסכם כאמור גת ה, לרבונוידי-שיוצע על
בלת הודעת העירייה ימים ממועד ק 7לא יאוחר מחלוף זמנה להציע הצעות למכרז, בה

למי מהמפורטים יה ור העירי. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישכייה במכרזלמציע על הז
רשאית העירייה לפי  התהין זה, זמכל המסמכים הנדרשים בתוך פרק לעיל, ו/או לא יוגשו 

יצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן/ספק אחר שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לב
יה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הכלשהו, ולא ת

 ז.   תקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרלה ייה בקשרהעיר
 
המפורטת  תולהפקיד בידיכם את הערבורישתכם דפי על כם רדאנו מתחייבים לבוא למש .5

והראיות , את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים למכרז בהסכם המצורף
 הנוספים הטעונים המצאה.

 
עד הקבוע בהזמנה להציע הצעות )כולל למוזרה, עד הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות ח .6

 הארכה(.
 
הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  יפרטגלוי  אתאנו מתחייבים למנוע  .7

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.אחרים 
 
זאת ערבות בנקאית, ערוכה ל פרטיה ונספחיה, מצורפת בכבטחון לקיום הצעתנו, על כ .8

 הזמנה להציע הצעות.ים בורטנאים המפבהתאם לתלפקודתכם 
 

פקיד בידיכם את פוליסות נר שנו לאחדיכתב ערבות זה יוחזר ליבמכרז, ככל שנזכה  .9
 רים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.הביטוח, הערבויות והמסמכים האח
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או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים את הערבויות ו/ במידה ולא נפקיד .10
 ית, כמוגדר בחוק החוזים, יראה הדבר כהפרה יסודימים 7תוך  לנכלבהסכם ה הנזכרים

 א העירייההת העירייה, , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזה פרתבשל ה ות)תרופ
בוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי ק יתזכא

 מ.בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו" הל
 

ימת חתת, על כל המשתמע מכך, מותנה בירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרומצהאנו  .11
 על ידי העירייה וקבלת צו התחלת עבודה.סכם הה

 
 

 כבוד רב,ב
 
 
   

 חתימה וחותמת המציע  תאריך



 

 

 

 עיון באתרל: 2020 טרקטור יעה אופנית רכיש: 3/2020 מכרז 
 [2397לא מסגרת. ל]רכש. 

 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 40עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

 
 2ופס מס' ט

 
 מטעם תאגיד  יות חתימהאישור זכו

 
 2020: ___ ____ תאריך

 
 

 :לכבוד
 עיריית רהט

 
 נ.ג.א.

 
 בשם תאגידאישור זכויות חתימה : ןדוהנ

 
 
, כי ____________________, החתום/ים בזאתמאשר  ____________________ני, עו"ד נה

זמנה "( במסגרת הההמציעעל ידי ____________________ )להלן: "על ההצעה שהוגשה 
 פניה אור יערקטושל ט לרכישה, אספקה ואחזקה בנושא 3/2020מס' למכרז צעות להציע ה

יבת את המציע לכל והיא מחי, ב את המציע בחתימתו/םים לחיימוסמך/ "(המכרז)להלן: " (2020)
 .דבר ועניין בנוגע למכרז

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 41עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

 

 3טופס מס' 
 

 עה( )ערבות הצערבות בנקאית  
 

 _____/_____/2020תאריך 
 
 לכבוד

 הטעיריית ר
 

 נ.א.ג.
 

 :__________מס' בות בנקאיתער הנדון:
 
 

"(, אנו _______________________ המבקשלן: "____ )לה____[שם המציע]על פי בקשת 
ם לשלם לכם "( ערבים בזאת כלפיכהערבים___________________ )להלן: "_______ מרחוב

 (₪ וחמישיםתיים ף ומאאל עשראחד )במילים:  ₪ 11,250דרישתכם, עד לסכום כל סכום לפי 
הכלולות בהצעה שהגיש  יבויותיו, בקשר לעמידתו של המבקש בהתחי"(סכום הערבות")להלן: 

של  לרכישה, אספקה ואחזקהבנושא:   3/2020מס'  זלמכר הצעות עבמסגרת הליך הזמנה להצי
 .(2020) יעה אופניטרקטור 
 

ותה וין באם אשר יצ, כל סכוי דרישתכם הראשונה בכתבלם לכם, לפאנו מתחייבים לש .1
ממועד קבלת דרישתכם  ( ימים7שבעה ) ובכל מקרה לא יאוחר מתוםדרישה, באופן מיידי 

 כתב ערבות זה. במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית 
 
 יכול שתהיה התשלום מכוח כתב ערבות זמובהר בזאת, כי דרישתכם לר ספק למען הס .2

ד שסך כל התשלומים , ובלבכם כאמורם לדרישתוכי התשלום יתבצע בהתא לשיעורין,
 ערבות.סכום ה כתב ערבות זה לא יעלה עלמכוח 

 
לא תהיו חייבים להסביר, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה  .3

 את המבקש.ת התשלום מדרישתכם או לדרוש תחילה אלפרט, לבסס או להוכיח את לנמק, 
 
  ן להסבה.כתב ערבות זה אינו נית .4
 
  .2020 אפריל 30ם כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליו .5
 
 

 ,רב בכבוד
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 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 42עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

 
 4טופס מס' 

 
 תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 

זהרתי כי עליי ספרה ____________, לאחר שהו_____ בעל ת.ז. שמאני הח"מ, ________
בכתב  הירבחוק, מצהקבועים אהיה צפוי לעונשים  לא אעשה כןת, וכי אם להצהיר את האמ

 כדלהלן: 
 

 "(.המציעבע"מ )להלן "__________ ניות בחברת _________מנהל/בעל מאני משמש כ .1
 
 -ים ציבוריים, התשל"ו ידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופאני עושה תצהירי זה מ .2

רז למכ המציעהגשת הצעת זאת כחלק מ"(, חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976
 "(. המכרז" עיריית רהט )להלן: ידי-שפורסם על 3/2020מס' 

 
פקודת  החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פיפנקסי  הל אתנהריני לאשר כי המציע מ .3

 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו חוק מסמס הכנסה ]נוסח חדש[ ו
 

 סףמו ערך סמ למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה קידלפ לדווח הגנו לאשר כי המציעני הרי .4
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס ליהןע שמוטל עסקאות על

 
ו/ה הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליד למועד עריכת תצהירי זה לא ע .5

רות לפי חוק עובדים אות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבי)כהגדרת מונח זה בחוק עסק
 כרולפי חוק ש 1991 - , התשנ"אכדין והבטחת תנאים הוגנים( העסקה שלא זרים )איסור

 .1987 -מינימום, התשמ"ז 
 
ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם י זו הינה אישית ובאחריותי, הצהרת .6

 צהרה זו.מציע, אשר הסמיך אותי למסור הה
 
 מת.א -חתימתי ותוכן תצהירי  אני מצהיר כי זהו שמי, זו .7
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
ביום ה כי מ.ר. _________, מאשר/ת בז , עו"ד _____________אני הח"מ

תה עצמו/ה ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה//_______________ התייצב
חר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה _______/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאבת.ז. שמספרה _____

חוק, ב ה לעונשים הקבועים/תהא צפויכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/את האמת ו להצהיר
 וחתם/ה עליו בפניי.רו/ה אישר/ה את נכונות תצהי

 
 

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 43עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

 5טופס מס' 
 _____/____/2020 תאריך:

 לוגו של משרד הרו"ח{/להעלות את האישור על גבי נייר פירמה}יש 
  לכבוד

 המכרזים דתוע
 רהט עיריית

 
 .א.נ,ג

 .פ._____________"מ/חבע_____________ _ ברתח  :הנדון
 

"(, ובמסגרת הגשת הצעת המציע)להלן: "שותפות ____________ /חברת לש חשבון כרואי
של  קה ואחזקהרכישה, אספ: שעניינוידי עיריית רהט )-סם עלשפור 3/2020מס' מכרז המציע ל

 :כדלקמן לדווח מתכבדים אנו, ((2020) ה אופניטרקטור יע
 
יחיד /שומהר לא שותפות/רשומהשותפות עמותה//החבר הנו, המציע כי שרלא הריני .1

פות לא רשומה או ביום  _________ ]לגבי שות העמותות/החברות רשם פנקסישנרשמה ב
 שום[. ת מועד הריאין צורך לציין א –יחיד 

 
 ____________ . ביום מלכ"ר/מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 
מאתיים ומיליון ני ש) ₪ 2,250,000מחזור כספי של  בעלינו לאשר כי המציע ה הריני .3

זאת  ,8201, 7201, 6201שנות הכספים מאחת בכל , לא כולל מע"מויותר,  ₪( אלףם חמישיו
 אלה.של המציע לשנים  המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -על
 

 :2018למציע שאין לו דו"ח כספי מבוקר לשנת  החלופ
 מאתייםו מיליוןשני ) ₪ 2,250,000ור כספי של מחז בעל לאשר כי המציע הינו הריני

 את, ז7201, 6201, 5201משנות הכספים אחת בכל , לא כולל מע"מויותר,  ₪( ףאל חמישים
פי הדו"ח הכס פי-, וכן, עלשל המציע לשנים אלה המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -על

 .2018הסקור לשנת 
 

המבוקר לשנה  פי הדו"ח הכספי-על 1820לשנת  מחזור הכספי של המציעההריני לאשר כי  .4
 ₪. -_______________ זו )לא כולל מע"מ(:

 
 :2018מבוקר לשנת  חלופה למציע שאין לו דו"ח כספי

שנה י המבוקר לפי הדו"ח הכספ-על 2017מחזור הכספי של המציע לשנת ההריני לאשר כי 
 .-_______________ זו )לא כולל מע"מ(:

 
, לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד מציע המפורטה של כספיה המחזור כי לאשר הריני .5

 .עמוקשורים ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים ה
 

עסק חי"  , לא רשומה "הערת2018של המציע לשנת  המבוקרלאשר כי בדו"ח הכספי  ניהרי .6
מצבו הכספי תריע על ו "אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להא

 ו לעמוד בהתחייבויותיו. כולתלהמשיך לקיים את עסקיו ו/או ישל המציע 
 

 :1820מבוקר לשנת כספי חלופה למציע שאין לו דו"ח 
עסק חי" ומה "הערת , לא רש2017של המציע לשנת  המבוקרהריני לאשר כי בדו"ח הכספי 

התריע על מצבו הכספי בה כדי לאו "אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש 
או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, וכי בהתאם /יו ושל המציע להמשיך לקיים את עסק

, לא צפויה להירשם הערה כאמור בדו"ח 2018לשנת  יעשל המצ סקורהספי לדו"ח הכ
 . 2018 הכספי המבוקר לשנת

 ,רב בודבכ
 

 "חרו________________, 
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 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 44עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

 6טופס מס' 
 עבר ן  יובדבר ניס  תצהיר המציע

 ע בהצעתו למכרז[מסתמך המצי עסקה עליהלכל  נפרדיר ]יש למלא תצה
 

שהוזהרתי כי עליי  לאחר ___ בעל/ת ת.ז. _______________,__________אני הח"מ, 
חוק, מצהיר/ה בזה עונשים הקבועים בלהצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה ל

 בכתב כדלהלן:
 
_____________/חברת ___ותף של מנהל התפעול/שאני משמש כמנהל כללי/ .1

 מס' עמותה _____________/____________ בע"מ ח.פ. ___________________
"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת יעהמצ)להלן: "

 "(.המכרזידי עיריית רהט )להלן: "-פורסם עלש 3/2020מס'  מכרז
 
 כמפורט להלן:   נדסי י המכר ציוד מכנמציע הנני מצהיר, כי ה .2
 

 ________________________.___   ל הציוד:שמזמין ה שם 2.1
 

 ___________________________.  דסי שנמכר:סוג הרכב/ציוד הנ 2.2
 
 ____________________________ :בעסקה והדגם שנמכרשם היצרן  2.3

 
 ______.____________  שנמכרו בעסקה: הפריטים/רכביםכמות  2.4
 
 _.______________________  הסכם/מועד הזמנה:המועד חתימת  2.5

 
 ______.._____________ מכני הנדסי: של הרכב/ציודמועד אספקה בפועל  2.6

 
 ____________________. :אצל המזמין ותפקידו קשר מטעם המזמיןאיש  שם 2.7
 

 ___________________________________________________________ 
 
 _____________________  (:נייד, דוא"ל) רהקש שאי עם התקשרות דרכי 2.8

 
 _____________________________________________________._____ 

 
ן אסמכתאות הבאות ו/או המלצות שונות שניתנו לבקשת המציע בגיהכמו כן, מצורפות  .3

 ה לעיל:העסקה שפורט
 

______________________________________._____________ 
 

 ותוכן תצהירי אמת. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי .4
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 שוראי
 

ב' מר/ג. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי "ד _______ מ.רוהח"מ, ע אני
ישי, ולאחר א _____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן___

אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי שהזהרתי
 וחתם/ה עליו בפניי.ונות תצהירו/ה כר/ה את נהקבועים בחוק, איש

 
___________________ 

 (תמת+חוימה עו"ד )חת
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 חתימת המציע: ______________
 

 
 83וך מת 45עמוד 

 

 بـلـديـة رهـــط

 רהט עיריית

 

 

 7טופס מס' 
 

 3/2020 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 

 
, 1977-"זהתשל, העונשין חוקהחלים עלינו מכוח הדין, לרבות  לחובות ולאיסורים וסףבנ .1

 בזאת ומצהירים מתחייבים_______ __"מ _________________________הח אנו
 :כדלקמן

 
או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף /ן ויקבל, במישרלהציע ו/או לתת ו/או ל לא .1.1

ין על החלטה ו/או מעשה ע במישרין ו/או בעקיפו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפי
 בדעואו /ו בעירייה תפקיד בעל או( "העירייה)להלן: " רהטעיריית  ו/או מחדל של

 כלאו /ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו יההעירי
 .ממנו הנובעיםנה הזמ/הסכם

 
או /ו בעירייה תפקיד בעל םע, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.2

סודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה עובד
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכל או/ו רותקשהת להליך הקשור

 
או /ו בעירייה תפקיד בעל עם, עקיפיןבו א/ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3

 בצורה מחירים בועלק במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה עובד
 .תחרותית לאאו /ו מלאכותית

 
ההתקשרות של ת הליכי גרלעיל במס 1.3עד  1.1"ק בספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4

 העירייה ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.
 

 העירייה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר דהבמי .2
 ההתקשרות ליךבה לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את לעצמה תשומר
 הליך: "זה)בסעיף  חרא הליך לבכאו /ו, כאמור הפעולה נעשתה כי חשד קיים לגביו

 את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו תוההתקשר ליךבה הצעתנו את לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות
 מהליך הנובעים ההזמנה/ההסכם את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך זכייתנו

 .ההתקשרות
 
 מטעמנו יומ כנינוסו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .3

 הנובעיםה זמנה/הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל המעורבים
 .ממנו

 
רהט  ידי עיריית-שפורסם על 3/2020הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .4

 .(2020) של טרקטור יעה אופני רכישה, אספקה ואחזקהושעניינו: 
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 __________________שם: ___
 

 חתימה: ___________________
 
 _________ותמת )חברה(: _____ח
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 8טופס מס' 
 טופס הצעה כספית

וסגורה ולצרף להכניס למעטפה נפרדת ]הערה: את טופס ההצעה הכספית יש 
טפה תפתח רק לאחר בדיקת תנאי הסף. הצעות  המע אותה ליתר מסמכי ההצעה.

סילת ההצעה על הסף וההצעה כולה לא  , יביאו לפלויכספיות שיצורפו באופן ג
 תיבדק[ 

 
 לכבוד 

  זיםמכרועדת ה
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ, 

 
 (2020) פנישל טרקטור יעה או זקהרכישה, אספקה ואח 3/2020מס' מכרז הנדון:  

 
 
 
_____ בע"מ ח.פ. _____________, מגיש בזאת הצעה אני הח"מ _____________ .1

זאת בתוך , בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, יריית רהטעה אופני לערקטור יאספקה של טל
 ים ממועד חתימת העירייה על ההסכם עימי. ימ )תשעים( 90
 

כרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז עה זו והגשת הצעתי למרם מילוי הצהריני לאשר כי ט .2
וכן,  למכרז, כיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעות הכספיתעל מסמ

 אופן בחירת ההצעה הזוכה.
 

מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או ני הדברים, א לאחר שקראתי והבנתי היטב את
בות, כל הנתונים ו/או הפרטים סחים מסמכי המכרז, לרופן שבו מנוזכות בכל הנוגע לא

 מכרז.להגשת ההצעות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה בהנוגעים 
 

נשוא ים מתן השירותהריני לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור  .3
כי המכרז ו/או בהתאם למסמ מתן השירותיםהמכרז, כוללת את כל העליות הדרושות לשם 

 הקבוע בכל דין. לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן  ההסכם,
 

ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות  וצעת עלכמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המ .4
לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי אם פעילות בהתלשם ביצוע מלא ושלם של כל ה

רכישה, טיפול בכל הליך ייבוא כלי לויות ייבוא, טיפול ב: עבין היתרהוצאות אלה כוללות, 
לנסיעה הכשרתו ושחרורו מן המכס, טיפול בכל הליכי הרישוי של כלי הרכב עד ל הרכב
 . פים, ביטוחשוט, טיפולים תית ורישומו על שם העירייה, טעינה ופריקה, הובלהובטיח

 
 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

 רית אחוז(.של עשי)יש לציין את ההנחה עד לרמה 
 

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

   כי הצעת המחיר לעיל, כולל את ההובלה לעיריית רהט.לי ידוע 
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 ות כלליותית והתחייבוהצהרו .6
 

לנו כל תביעות או דרישות או מים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו אנו מסכי .6.1
נאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ה של תטענות לעניין אי הבנה או אי ידיע

 ונספחיהם.
 

ו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את לנ רים, כי ישהננו מצהי .6.2
האמצעים והעובדים המקצועיים, המכרז, ויש ברשותנו  עפ"י מסמכי השירות

 למתן השירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז.הדרושים 
 

ירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות לספק ש אנו מתחייבים .6.3
ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו  שישומצהירים  ודיוק רב

כל לא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות מתן השירות במועד, ל עצמנו להציעעל 
 שהן, לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל.

 
דרשים או חייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים והרישיונות להם אנו נאנו מת .6.4

 לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ההתקשרות. דרשנ
 

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

 
עיריית רהט להגיע לאמור פרויקט מקור התקציבי לביצוע העבודות נשוא ההדוע לי כי י .7

כל אישור , וכן, כרזהמ ות מכוחדביצוע העבוכן, -ועל, 2397מכוח החלטת ממשלה מס' 
 ולא, ברת הבקרה מטעמוחשבונות לתשלום, מותנה בקבלת אישור משרד הפנים או חה

נה ו/או עילה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים שמקורו תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תלו
 . הבקרה כאמור ו/או משרד הפנים של חברתבקבלת אישור 

 
כלי הרכב/הציוד במלואה, תשולם לי רק לאחר אספקה בפועל של ידוע לי כי התמורה 

סופק בפועל הציוד כי  הל שפ"ע יהווה אסמכתאמנבכתב מטעם ריית רהט )אישור לעי
 (2397י החלטה אחר קבלת אישור חברת הבקרה של משרד הפנים )לפורק ל, לעירייה(

( ימים ממועד קבלת אישור )שלושים 30התשלום יבוצע בתוך  .התשלום כאמורלביצוע 
 חברת הבקרה

 
לרבות, ההסכם  י את כל מסמכי המכרז,דקתשת לאחר שבהריני לאשר כי הצעה זו מוג .8

הפנייה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו  חר אליו ישמפרט, וכן, כל מסמך אהלו ו המצורף
ביעה בכל י כל טענה ו/או דרישה ו/או ת, ולא תהיה למוגשת לאחר בדיקה ובחינה כאמור

י סמכהפנייה במ הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש
 . ליהם מראשהמכרז ואני מוותר ע

 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 חתימת המציע
 ימה + חותמת(חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ךתארי 
 אצל המציע
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 9' טופס מס
 

 הגשת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זהח המציע בשלב אין להגיש מסמך מטעם מבט
 

 לכבוד
 עיריית רהט

 "( המזמין )להלן: "
 
 .ג.נ., א
 

 :לןכדלה זאתב מצהירים מ"בע לביטוח חברה_ _______________________מ"הח אנו
 

 הלן:ל ת כמפורטפוליסות לביטוח בקשר עם הפעילוהחברה אנו ערכנו לבקשת  .1
 

 הציבור )על פי דין(, פוליסה מס' ________________לפי ביטוח אחריות חוקית כ .1.1
ירייה בגין ו ואת אחריותה של העטעמו/או מי מ ספקהמכסה את אחריותו של ה

 בסך: מתבצעת בנכס, בגבולות אחריותהפעילות ה
 

  .₪ 6,000,000  : (חודשים 12) ותקופה מקרה, ובעלת
 

    ומי.גין תביעות המוסד לביטוח לאב לל כיסויהביטוח כו
 

ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'_______________________ עבור כל  .1.2
 ת אחריות בסך:בגבולו ספקהידי   על ה ועובדיהם המועסקיםמשנהעובדים, קבלני 

 
  .₪ 000,000,6     :תובע

 ₪  20,000,000 :מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

 . קספהשל מי מעובדי  העירייה היה ותיחשב כמעבידהת לכלול א הביטוח מורחב
 

ס ערך בסיביטוח ציוד, תכולה ומלאי המובאים לנכס כנגד סיכוני "אש מורחב", על  .1.3
 ___________.ליסה מס'____________כינון מלא, פו

 
 _____________)כולל(.____________ועד  -יא החל מהתקופת הביטוח  .2

 
 ם הבאים:פילים הסעיכל הפוליסות נכלב .3

 
 ;ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או העירייה ספקה -יהיה  המבוטח" בפוליסות .3.1

 
 ;עובדים של כל הנ"ל או/ו/או חברות בת ורהט עירית  -העירייה"" .3.2
 
 ;בזדוןרם לנזק גכלפי העירייה למעט כלפי מי שביטול זכות התחלוף  .3.3

 
 ;ת צולבת בביטוחי החבותסעיף אחריו .3.4

 
 יום לפחות  60ירייה מת שתימסר במכתב רשום גם לעקדהודעה מוביטול הביטוח ב .3.5

 לפני מועד הביטול המבוקש.
 

עצמית  חים ולתשלום השתתפותיטולתשלום הפרמיות עבור הב תאחראי הלבד החברה .4
 במקרה נזק.
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ו מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו המפקיע א ל סעיף בפוליסות )אם יש כזה(כ .5
רייה הביטוח על פי הפוליסות על כלפי העירייה, ולגבי העיופאחר לא יכאשר קיים ביטוח 

פי תנאיו ללא ע לירייה במלוא השיפוי המגיהנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את הע
 החיוב טלבנ לשאת ההעיריילא זכות תביעה ממבטחי ת בביטוחי העירייה ולהשתתפו

 על מוותרים אנו, פקס הסק עטלמ. 1981 - א"תשמ ביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור
 .מבטחיה וכלפי העירייה כלפי" כפל ביטוח" של טענה

 
סוי, עים או המגבילים הכיפקיאו הוראה )אם קיימים( המבטלים ומבוטלים: כל חריג  .6

הרמה, כלי רכב )עד סך לה, כלי היחסת לאש, התפוצצות, אדים, בכאשר התביעה מתי
חוק נדרטי( למעט האחריות על פי סטטוח רכב דולר מעל לסכומים המכוסים בב 150,000

ק, הרעלה ממזון ומשקה, הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, זיהום תאונתי, עבודות נוער כחו
 .ספקהשבו פועל וכן רכוש של העירייה ים סניטריים לקויים תקנמ
 

וג למען הסר ספק, פגיעות ו/או נזקים לגוף אשר יגרמו למשתתפי חרטיבית[ ולפעילות ספ] .7
יהיו מכוסים תחת פוליסת צד ג' הנ"ל, ואנו מאשרים  רות וכד' ו/או לצד ג' כלשהותחו/או 

 אמור.פגיעות ונזקי גוף כ על אחריות מקצועית בפוליסה אינו חלכי חריג 
 

בקשר  ספקהי הביטוח בהם מחויב קיום תנאלתב זה מתקבל על ידכם כאישור דוע לנו כי כי .8
לרעה אלא לאחר מתן  ולו בו או בפוליסות שינוייםיחפיכך לא עם פעילותו בנכס העירייה, ול

 )ה( לעיל. 3הודעה כאמור בסעיף 
 
 
 

_________________      _____________________ 
 המבטחים חתימת         תאריך

 
 :הביטוח סוכן פרטי

 :_________________פקס: ___________________ טלפון ________________שם
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 10ס מס' טופ
 

 ביצוע  כתב ערבות
 

 לכבוד:
 יית רהטעיר

 
 

 _________________.שם הבנק:  
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהפקס של מס' ה

 
    ית מספרערבות בנקאהנדון: 

 
 ב____ מרחולפי בקשת _________________ ]הספק[ מס' זיהוי ________ .1

( אנו ערבים "הנערב"בת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: _____________________ ]כתו
: )במילים  ₪ _______של ד לסך ם עבאופן בלתי חוזר לסילוק כל סכו כלפיכםבזה 

בקשר למכרז מס'  הנערבו מאת ( שתדרש"תהערבו"סכום ( )להלן: ₪ אלף ___________
 ת מכוחו. שנכר להסכם או 3/2020

לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  ערבות יהיה צמוד למדד המחיריםסכום ה .2
 מדה שלהלן:הצ ( בתנאי"המדד")להלן:  ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק

בתאריך שהתפרסם _ _______זו יהא מדד חודש ____לעניין ערבות יסודי" "המדד ה 
 דות.______ נקו____________ )או בסמוך לכך(, בשיעור ____

יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם לפי לעניין ערבות זו "המדד החדש"  
 ערבות זו.

 כדלקמן:שב הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יח .3
השווה ה בסכום מדפרשי הצת המדד היסודי יהיו הי המדד החדש עלה לעומאם יתברר כ 

 במדד היסודי. מחולק כום החילוטלמכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בס
יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד אם המדד החדש  

 ה.צמדלסכום הערבות ללא כל הפרשי ה
שתכם ריקבלת ד ( ימים ממועד5חמישה )ונה בכתב, לא יאוחר מלפי דרישתכם הראש .4

ב בדרישה, ם הנקואת כל הסכוסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם בפק
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את ובלבד שלא יעלה על 

וב לעמוד לנערב בקשר לחיהגנה כלשהי שיכולה  ענתדרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם ט
 ום האמור מאת הנערב. ילוק הסכס חילה אתכלפיכם או לדרוש ת

כי יכול שתהיה לשיעורין, ו הות זתב ערבלום מכוח כמובהר בזאת, כי דרישתכם לתש .5
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות 

 .סכום הערבותעל זה לא יעלה 
לחשבונכם על פי בנקאית  רהשל העב יעשה על ידנו על דרך לעיל, 3כאמור בסעיף  התשלום .6

עשויה על ידנו לפקודתכם על  המחאה או באמצעותהפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם 
 י שיקול דעתכם הבלעדי.פ

תהיה  זה יךתאר ולאחר בלבד)כולל(  ____________זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .7
וחר כתב ולא יאאצלנו בבות זו צריכה להתקבל ת. כל דרישה על פי ערומבוטל בטלה

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

              
 בכבוד רב, 

 
  בע"מ ___________בנק ____ 

 
תמת וחו_________________________ טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה 

 הסניף.
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 11ס' טופס מ

 
 ון בנק טופס פרטי חשב

 _____:______תאריך       
 דלכבו

 עיריית רהט )גזברות(
 

 ג.א.נ, 
 ן בנקפרטי חשבוהנדון: 

 
 "(הספק____________________  )"____________ שותפות / עסק: /החברה שם 

ביצוע כתובת למשלוח הודעה על 
 תשלום:

ס' _____ עיר __מרח' _______________
__ טלפון __________ _____ מיקוד ______________

 ______פקס ___
 _______________________________ פר עוסק מורשה: מס

____ מס' סניף _______________ שם הבנק ________ רת תשלומים:ק להעבפרטי הבנ
____ מס' חשבון כתובת הבנק _____________

________ 
ת, הבנקאי בוננו באמצעות ההעברהפקדו בטעות כספים בחשבים בזה, שבמידה שיוחייהננו מת
 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.נחזירם 

 
_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם
 

 עו"ד / רו"ח אישור
 

__ אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ____________________
"(, ספקה_____)"החתימה מטעם ________עיל היא חתימת מורשי מאשר/ת, כי החתימה ל

 .ספקתימתם מחייבת את הוח
 

_______________________ _____________ 
 תאריך תימה + חותמתח

 
 

 הבנקאישור 
 ים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.הננו מאשר

 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק מת הבנקחתי תאריך
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 12מס' טופס 
 

 ם היר התחייבות בדבר קיום החקיקה בתחום העסקת עובדיתצ
 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי לאחר ______ ת.ז. _______________ מ ____אני הח"
 יר/ה בזה כדלקמן:מצהאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 
במסגרת מכרז מס'  "המציע"(, )להלן: עם _________________נני נותן תצהיר זה מטה .1

 .(2020) של טרקטור יעה אופני אחזקהרכישה, אספקה ו שעניינו "(המכרז)להלן: " 3/2020
 

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

ת עליו בעניין שמירת זכויות את כל החובות המוטלו כי המציע מקייםצהיר לה הריני .3
חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע  פי-דים, עלעוב

", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, וקי העבודהחכמעסיק. לעניין תצהירי זה, "
 וכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה:

 
 ;1945ח יד )הודעה(, ות ומחלות משלותאונ ודתפק .3.1
 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -דה(, תש"טבוחיילים המשוחררים )החזרה לעחוק ה .3.3
 ;1951-בודה ומנוחה, תשי"אחוק שעות ע .3.4
 ;1951-שה שנתית, תשי"אחוק חופ .3.5
 ;1953-ות, תשי"גהחניכוק ח .3.6
 ;1953-תשי"גחוק עבודת הנוער,  .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-"טוקה, תשיתעסחוק שירות ה .3.11
 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 ;1995-הח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"חוק הביטו .3.13
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ;1987-תשמ"זחוק שכר מינימום,  .3.15
 ;1988-ודה, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בעב .3.16
 ;1991-נ"אתשכדין(,  שלאחוק עובדים זרים )העסקה  .3.17
 ;1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת .3.18
 ;1998-מוגבלות, תשנ"חם לאנשים עות פרק ד' לחוק שוויון זכוי .3.19
 ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .3.20
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 ;2000-תשס"אי, לחוק מידע גנט 29סעיף  .3.23
  ;2002-בודה(, תשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי ע .3.24
 ;2006-ום, תשס"וובדים בשעת חירעל ע גנהחוק ה .3.25
ת ופגיעה בטוהר המידות או במינהל הגנה על עובדים )חשיפת עבירו א לחוק5סעיף  .3.26

 ;1997-תשנ"ז התקין(, 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 רהט עיריית

 

 

 

גופים  מונח זה בחוק עסקאות ה אליו )כהגדרתל זיקבע הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל .4
השנים  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה עלבלהלן: ") 1976-ציבוריים, התשל"ו
חרון להגשת הצעות למכרז זה, ההרשעה האחרונה ועד למועד הא האחרונות ממועד

 בעבירה שעניינה הפרת חוקי העבודה.
 

ים כספיים בשל בעל זיקה אליו עיצומ על המציע או עלוטלו א הכמו כן, הריני להצהיר כי ל .5
ד האחרון ודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועעבל חוקי הת שיותר משש הפרו

 למכרז.  להגשת הצעות
 

ר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור לעניין זה יראו מספ
פי עובד אחד בתקופה הפרות בוצעו כלכי ה מ"תממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הת

 חת שעל בסיסה משתלם לו שכר. א
 
ולות ז לביצוע העבודות הכלכי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרר ריני לאשה .6

 בכל תקופת החוזהשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו בו, הריני להתחייב )גם ב
החוזה ך ביצוע העבודות לפי ו לצורקו על ידשיועסים לגבי העובדשייחתם מכוח המכרז, 

כל )כהגדרתם לעיל(, וכן, ב חוקי העבודהאחד מ כלפורטות בהמ דרישות החוקאת כאמור, 
ן לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל )לרבות, תיקו יים שיהיו בתוקףחוקי העבודה העתיד

תידיים, ככל ים העסכמהחלים על המציע כמעסיק ובכל הההוראות ההסכמים הקיבוציים 
 .לההסכמים אפי רבות צווי ההרחבה שהוצאו על לו/או יתוקנו , יחתמושי

 
זה, תהווה הפרה של  הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי

 כרת בין המציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל הסכם זה. החוזה שיי
 

 הירי אמת. כן תצותוזה שמי וזו חתימתי,  .7
 
 
  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי
 

________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' __כי ביום שר הנני מא
, ולאחר _______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא _____________________

לומר את האמת  ליו/הי עזהרתיו/ה כסברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר לעיל, והשה
ה את נכונות הצהרתו/ה /שרה כן, אייעשונשים הקבועים בחוק אם לא ת/וכי ת/יהיה צפוי/ה לע

 י.  דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
 
 
 
 
 _________, עו"ד______  
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 13ס' טופס מ
 

 (3/2020' מס)מכרז  רהט עיריית ההסכם על חתימה טרם הזוכה הצהרת
 

.ז. __ ו______________ ת__ ת.ז. ______________אנו הח"מ ________
כמורשי החתימה מטעמה של _______________ ליה וים כמנהמש/________________ המש
 שרים בזאת כדלקמן:  "(, מצהירים ומאהזוכה)להלן: " בע"מ ח.פ. ____________

 
" הצעהה" להלן:) 3/2020ס' ידי הזוכה הצעה למכרז מ-הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

של הזוכה פיה ההצעה ה מיום ________ לבהתאם להודעת העיריי וכי "(המכרזו"
 וא המכרז.ידי ועדת המכרזים של עיריית רהט כזוכה לביצוע העבודות נש-צה עלהומל

 
ידי -שר כי ההצעה של הזוכה למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה עלהריני/ו להצהיר ולא .2

עת הוות שינוי כלשהו בהצגשתה של ההצעה כדי לד הממוע וכי אין בזמן שחלףהזוכה 
 ה לכל דבר ועניין.חייבת את הזוכ"ל, והיא מהזוכה למכרז הנ

 
ידי -ו עלהצהרות, המצגים והנתונים שנמסרהריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ה .3

תו ב לעמוד בתנאי הצעהזוכה במסגרת ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחיי
 ייגות.דבר ועניין וללא הסת , שהוגשה למכרז, לכלכרזלמ

 
ימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם ר כי במועד חתהצהיר ולאשהריני/ו ל .4

נהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין נושאי ן הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מבין העירייה לבי
כלשהו עם  צב של ניגוד ענייניםבמ מצוי המניות שלו, איננוהמשרה בו ו/או מי מבין מבעלי 

ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין  עובד עירייה, ור ו/או עםו/או עם נבחר ציב עיריית רהט
מי מבעלי המניות שלו, ן נושאי המשרה אצל הזוכה ו/או מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מבי

כל תיאום או יף ו/ישיר ובין קשר עק לבין המציעים האחרים שהשתתפו במכרז, בין קשר
 ו.שיתוף פעולה כלשה המשתתפים האחרים ו/אוביני לבין 

 
ר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו ו לאשר ולהצהיהריני/ .5

קבלן משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו ידי, שלא באמצעות -ופן ישיר עלבא
ו זהות מנהל העבודה ו/אמבצע העבודות ו/או בות י בזהדוע לי כי כל שינועובד שכיר שלי. י

)בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך או ספקי משנה בלני משנה העברת עבודות לק
תם עם הזוכה, אשר תאושר צעות פקודת שינויים להסכם שייחורק בכתב ומראש, באמ

 ירייה. בהתאם להוראות ההסכם והגורמים המוסמכים בע
 
תברר כי ו, והובהר כי אם יב משמעות הצהרתי/נו זי הובהרה לי/לנו היטר כלהצהיהריני/ו  .6

איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם  מור בהצהרה זוהא
  ת ההסכם שייחתם עם הזוכה. ועיריית רהט תהיה רשאית לבטל א

 
 ______ולראיה באתי/נו על החתום ביום ______

 
   

יע בפני ביום __________ הופכי מאשר הנני 
 _________"ד, מר/גב' ______________ עו

, _________________ 'ת.ז. מס ת/ושאנ
סברתי לו/ה את משמעות ולאחר שה
זהרתיו/ה כי ל התצהיר לעיל, והחתימתו/ה ע

עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

וחתמ/ה  ונות הצהרתו/ה דלעילנכ ה את/אישר
 י.  עליה בפנ

י ___ הופיע בפנום _______הנני מאשר כי בי 
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
לו/ה את משמעות סברתי אחר שהול

זהרתיו/ה כי חתימתו/ה על התצהיר לעיל, וה
י/ה צפויהיה עליו/ה לומר את האמת וכי ת/

ן, בחוק אם לא ת/יעשה כ לעונשים הקבועים
ה ה דלעיל וחתמ/ות הצהרתו/אישר/ה את נכונ

 יעליה בפנ
   

 ד_______________, עו"  ד_______________, עו"
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 14' מסטופס 
 

 עדר רישום פליליהצהרה בדבר ה
 )תמולא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(: 

 
כי עליי חר שהוזהרתי כדין ________________, לא____________ ת.ז. ____הח"מ  אני
ת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאצהיר את האמת לה

 כדלקמן: 
 

_______________ )להלן:  בחברת__________________ _ בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד הינו המציע כאשר"( )ימולא המציע"

 
 עניינוש 3/2020 ע למכרז פומבי מס'ת הגשת הצעתו של המציזה ניתן במסגר תצהיר .2

 "(. המכרז)להלן: " (2020) של טרקטור יעה אופני אספקה ואחזקהרכישה, 
 
שים הבאים )יש להשלים המציע הם התאגידים או האנ להצהיר כי בעלי המניות של הריני .3

 את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 
 

 _______________.ז./ח.פ. ת_________ '(: ___חברה/מר/גב) שם .3.1
 

 .ז./ח.פ. _______________ת______ ר/גב'(: ______)חברה/מ שם .3.2
 

 _.ז./ח.פ. ______________ת_____ )חברה/מר/גב'(: _______ שם .3.3
 

 הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל משרהה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, וריוןדירקט חברי: "משרה שאנו. "רההמש מנושאי דאח לכל ביחס
 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,ספיםכ מנהל"ל, סמנכ

 
 _____.ה: ____________/תפקידו__ .ז. ________תגב' ____________ /מר .4.1

 
 _______._____ה: _____/תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 
 _________.ה: ________/תפקידו________ .ז. __ת____________ גב' /מר .4.3

 
ההצעה למכרז )שבע( השנים שקדמו להגשת  7לא הורשע במהלך  המציעמצהיר כי  ניהנ .5

 מסמכי המכרז(.  ל 9.8.1.3סעיף ב לית שיש עמה קלון )כהגדרתההורשעתי בעבירה פלי
 

לכל  ת הפרטים הבאים )ביחסלציין א, נא קלון מהע ששי בעבירה הורשע שהמציע ככל
 עבירה(: 

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

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 .: _______________דין גזר מתן מועד .5.3

 
 : ______________.הדין גזר .5.4
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מכרז שקדמו להגשת ההצעה ל ( השנים)שבע 7הלך במתי לא הורשע אנוכימצהיר כי  הנני .6

 במסמכי המכרז(.  קלון )כהגדרתה בעבירה פלילית שיש עמה 
 

כל לציין את הפרטים הבאים )ביחס ל הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא שהמצהיר ככל
 עבירה(: 

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

 
 ___________.______ :העבירה פיעיס רותיאו העבירה מהות .6.2

 
 .: _______________דין גזר תןמ מועד .6.3
 
 _____________.: _הדין גזר .6.4
 

סעיף המניות של המציע  )שפורטו ב עליבמצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
 המניות מבעלי אחד אףלעיל(,  4משרה של המציע )שפורטו בסעיף לעיל( ומול נושאי ה 3
עה )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצ 7יע לא הורשע במהלך אצל המצ המשרה שאינואו ו/

  ן )כהגדרתה במסמכי המכרז(. ה פלילית שיש עמה קלולמכרז בעביר
 

, נא לציין הורשע בעבירה שיש עמה קלון המשרה מנושאיאו /ו המניות בעלימ שאחד ככל
 : (דנפרב אדם לכל וביחסאת הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 
 ________.: _______המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1

 
 _____________.(: תיק רמספ)ערכאה,  פטהמש בית תיק פרטי .7.2

 
 _______________.: __העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4

 
 : ______________.הדין זרג .7.5
 

ות ע ו/או מי מבעלי המניהמצי גדנ ועומד ויתל לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה  שישאישום בגין עבירה  כתבע, של המצי ין נושאי המשרהאו כנגד מי מב/ושל המציע 

 (. קלון )כהגדרתה במכרז
 

לי המניות של המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבע שכנגד המציע ו/או כנגד ככל
 , נא לציין את הפרטיםמה קלוןבירה שיש עבעום אחד מנושאי המשרה הורגש כתב איש

 רד(: חס לכל אדם בנפהבאים )ביחס לכל עבירה, ובי

 
 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .8.1

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

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור רההעבי מהות .8.3

 
 _____._______: ___פליליה ליךהה מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ןותוכ, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9

 
 
 
 המצהיר חתימת 
 
 

 :אישור
 

ה בפני מר/גב' /מאשר/ת כי ביום _________ הופיעהח"מ _________ עו"ד,  אני
_( _____' ___________מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיו____ המוכר/ת לי אישית )__________

ים לעונשים הקבוע את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/הה כי עליו/ה להצהיר /הזהרתיוולאחר ש
 תם/ה עליה בפניי.נכונות ההצהרה הנ"ל וח בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

 
 
 "דעו___, __________ 
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 בדבר היעדר הרשעה פלילית נספח לתצהיר 

 נספח זה( שרה על ל נושאי המכ ואת)יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות 
 
 

__, נותן בזה ייפוי כח והרשאה .פ. _____________________________ ת.ז./ח אני, הח"מ
( ו/או למבקר עיריית רהט של עיריית רהט )עו"ד שרון שטייןלעיריית רהט ו/או ליועץ המשפטי 

 די המטהמתנהל על יה ילימר עאמר אבו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפל)
 ל, ירושלים.הארצי של משטרת ישרא

 
לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12ה זו ניתנים על פי סעיף ייפוי כח והרשאלמען הסר ספק, 

 חוק זה. , והתקנות שהוצאו מכח1981-תשמ"אה
 
 
 
 

 חתימה  ___________תאריך: _____
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 אגידהתמת חות     

 
 

יחד עם ההצעה  לעיל, ולהגישם ד על יפוי הכח וההרשאה המצ"בחתימה של התאגי מורשילהחתים יש 
 למכרז. 
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 15טופס מס' 
 

 ם או קרבת משפחההצהרה בדבר ניגוד ענייני
, חברי ועד נושאי המשרה, ת, הדירקטוריםההצהרה כל אחד מבעלי המניו]יש להחתים על 

 יע[של המצ מנהל, מנהל פעיל
 

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

 
ז. ל המציע ______________ ח.פ./ת.הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו ש .1

 רכישה, אספקה ואחזקהשעניינו  3/2020"( למכרז המציע: "________________ )להלן
 "(. המכרזלהלן: ") (2020) אופני יעה טורטרקשל 

 
ניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור ראות דין בנוגע לוע לי כי מבלי לגרוע מכל הויד .2

ילת ההצעה, וככל שהמציע סודית של תנאי המכרז ולהביא לפסבהצהרה זו, תהווה הפרה י
כם שייכרת עם ההסהאמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של  אי נכונות יזכה במכרז,

תביעה ה למציע כל זכות שייכרת עם המציע, מבלי שתהיי יד-לביטול ההסכם עלהמציע ו
 כלפי עיריית רהט ו/או מי מטעמה. 

 
 עיריית רהט או עובד תאגיד עירוניעניינים ו/או קרבת משפחה לעובד הצהרה בעניין ניגוד  .3

 
 העיריות ]נוסח חדש[, ודת)א( לפק174כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף ריני לאשר ה .3.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

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

חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה סוכנו, בשום 
 נה.מבוצעת למעה

 
 [:סעיף הרלבנטית הנא לסמן ולהשלים אהריני להצהיר כי ] .3.2
  

 גיד עירוני השייךעובדים בעיריית רהט או בתא איננוכי ובן/בת זוגי אנו .3.2.1
 .לעיריית רהט

 
 : או

 
ית עירוני השייך לעיריט או בתאגיד עובדים בעיריית רהאנוכי או בן/בת זוגי  .3.2.2

 .רהט
 

___________________________________.____________ 
 

_______________________________________________. 
 

 [:השלים את הסעיף הרלבנטיול נא לסמןהריני להצהיר כי ] .3.3
 

א עובד עיריית רהט או ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהולמיטב  .3.3.1
 דה המקומית לתכנון ובנייה רהט.הוע

 
 לעניין הצהרה זו:

 
 והורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח א , הורה, הורה שלבן זוג –" קרוב" 

ן, אחיינית, בן זוג של חיידודה, אג )חם או חמה(, דוד, רה של בן הזו, הותחוא
 ה;יס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/)גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )ג אח או אחות
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סכם שייכרת בין ידיעתי ההמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב  .3.4
לשהו ביני ו/או וד עניינים כא יוצר ניג)אם יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, להמציע 

ובד עיריית רהט נגוע או מעוניין עובד עיריית רהט ולא ידוע לי כי עין מציע לבבין ה
 יפין. כם, בין במישרין ובין בעקבהס

 
 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4

 
ש[, א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חד122יף אשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעהריני ל .4.1

 בע כדלקמן: אשר קו
 

וכנו או שותפו, או תאגיד שיש , ס, קרובוחבר מועצה א. )א(122
בהונו או  מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים לאחד

ד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא ברווחיו או שאח
עסקה עם העיריה; לענין זה, לחוזה או ליהיה צד 

 אחות בן זוג, הורה, בן או בת, אח או –ב" "קרו
 

 [:בנטיהרלהסעיף  נא לסמן ולהשלים את] ני להצהיר כיהרי .4.2
 

ת ת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצלמיטב ידיעתי, אין לי קרב .4.2.1
 עיריית רהט.

 
 או
 

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

____________________________.___________________ 
 

__________________________________._____________ 
 

 :ה בסעיף זהין ההצהרלעני
 
 או סבתא(, בן או בת, אח או )סב, הורה של הורה , הורהבן זוג –" קרוב"
ית, בן זוג של דודה, אחיין, אחיינ בן הזוג )חם או חמה(, דוד, , הורה שלתחוא

 )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג
 

יזכה כם שייכרת בין המציע )אם אשר כי ההסהריני ל לגרוע מן האמור לעיל,מבלי  .4.3
ן הו בין המציע ו/או ביני לביין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשלב בין המכרז(

נבחר ציבור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי 
  סכם, בין במישרין ובין בעקיפין.לה

 
 ענייניםרה בדבר היעדר ניגוד הצה .5

 
רה זו, לא כיהנתי הצהדמו לחתימתי על ר כי במהלך שלוש השנים שקהריני לאש .5.1

כנושא משרה באחד מן בר במועצת עיריית רהט ו/או כראש עיריית רהט ו/או כח
 התאגידים העירוניים של עיריית רהט. 

 
 לעניין סעיף זה:

 
אחר(, נהל של תאגיד בעל שם גוף מ יו"ר דירקטוריון )או ":ושא משרהנ"

(, מנכ"ל, משנה חבר בגוף המנהל של התאגידרקטור )או די
נהל תפעול או כ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מלמנ

נהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש אחד מסגניו, מ
 ועדת ביקורת;
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דה המקומית ה: הוען למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלנכו ":תאגיד עירוני" .5.2
הלת המנן הנגב" )החברה ים והביוב "מי רהט"; "עיד, תאגיד המנייה רהטלתכנון וב

כלית לרהט גב המערבי )בהקמה(, חברה כלאת אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנ
 )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  

 
הנתי דמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כישק הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים .5.3

ד מן רהט ו/או כנושא משרה באח עצת עירייתכחבר במוראש עיריית רהט ו/או כ
שקדמו לחתימתי על  וניים של עיריית רהט, וכי במהלך חמש השניםעירהתאגידים ה

 לא הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל.  הצהרה זו
 

 לעניין סעיף זה:
 
יד בעל שם אחר(, של תאגיו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל  ":הנושא משר"

משנה מנהל של התאגיד(, מנכ"ל, חבר בגוף הטור )או דירק
או ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול נכ"למנכ"ל, סמ

ם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש אחד מסגניו, מנהל כוח אד
 ועדת ביקורת;

 
ביוב מים והימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד החת נכון למועד ":תאגיד עירוני"

לת את אזור התעשייה החברה המנההנגב" ) "מי רהט"; "עידן
המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט גב הנגב(, אשכול הנעידן 

 , עמותת המתנ"ס ברהט.  )בהקמה(
 

ל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד ככ
 רונות היה מועמד לאחדים האחורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנהמפהתפקידים 

היה מועמד לו, או בו כיהן היועץ  א לפרט את הדברים )התפקידנ –ם הללו התפקידי
 געות בדבר(: היה מועמד לו, התקופות הנו הגוף שבו היה כיהן היועץ או

 
._____________________________________________________ 

 
________________________________________._____________ 

 
נתי כיהל הצהרה זו, לא וש השנים שקדמו לחתימתי עי במהלך שלי לאשר כהרינ .5.4

ירותים ספק אשר סיפק לעיריית רהט שכנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל 
כלשהם )עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים 

ת, מותה )לרבוחברה, ע סק(,ק יחיד עצמאי )עוין כספבתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, ב
  חברה לתועלת הציבור(: 

 
 זה:לעניין סעיף 

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
ק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק בעל תפקיד בכיר אצל הספ ":דבעל תפקי"

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

 
ם המשרה כיהן באחד התפקידי ונות, נושאנים האחרש השככל שבמהלך שלו

מש, התקופה בה נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שי – המפורטים לעיל
 כיהן(: 

 
___.__________________________________________________ 

 
___________________________________________________._ 
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נתי ימתי על הצהרה זו, לא כיהשקדמו לחת וש השניםך שליני לאשר כי במהלהר .5.5
עירוני של רשות  רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד אצלכנושא משרה 
ויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי מקומית המצ

 חד הגורמים הנ"ל:  בעל תפקיד לא
 

 ף זה:לעניין סעי
 
 מועצה אזורית;ה מקומית, יה, מועצעירי ":מקומיתרשות "
 
ת ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזיי, רשות רישו ":ונימוסד תכנ"

 או ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":משרה נושא"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
, אשר לרשות ציבור(היד )חברה, עמותה, חברה לתועלת כל תאג ":תאגיד עירוני"

ת , הזכות למנו20%העולה על ות בשיעור ש בו מנימקומית י
לים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום מנהדירקטורים או 

 יסוק של התאגיד אשר יהיה;הע
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד 
שם הרשות המקומית ו/או  ים )שםרנא לפרט את הדב –מפורטים לעיל התפקידים ה

 ן(: כיהשרה, התקופה בה התפקיד שבו כיהן נושא המ ד העירוני,התאגי
 

__________________________________.___________________ 
 

____._________________________________________________ 
 

לא סיפקתי ה זו, וש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרהריני לאשר כי במהלך של .5.6
ובד ו עיר בעירית רהט אעיריית רהט ו/או לעובד בכחר ציבור בשיים לנבשירותים אי

לרבות, עבור  ו/או למנהל בתאגיד עירוני, בכיר בועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט
 יד עירוני.יריית רהט או מנהל בתאגתאגיד הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בע

 
 לעניין סעיף זה:

 
מועצת עיריית רהט במהלך כיהן כחבר ועמד או כל אדם שהיה מ ":יבורנבחר צ"

תימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי לח לוש השנים שקדמוש
א )בחירות, כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיציבור אשר 

 עיריית רהט; התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת
 
הנדס "ל, מזכיר העירייה, מן המנכמנכ"ל העירייה, סג ":יר בעירייהעובד בכ"

 ייה, סגן גזברותמהנדס העירייה, גזבר העיררייה, סגן העי
ית רהט, וטרינר ירייה, מבקר עיריית רהט, יועץ משפטי לעיריהע

הל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל העירייה, מנ
 עד העובדים; התשלומים, חברי ו

 
יה, גדרת עובד בכיר בעיריעיל בהכל אחד מן המנויים ל ":יר בועדהעובד בכ"

ד בועדה דו הוא משמש גם כבעל תפקימתוקף תפקיאשר 
ק כן, מנהל הועדה המקומית, תובע עירוני העוס, והמקומית

ות, תובע חיצוני שאינו עובד של בתחום התכנון ובנייה )לרב
 בנייה; מנהל יחידת הפיקוח על ההעירייה או של הועדה(, 
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 לעיל; 4.2יף תו בסע": כהגדרתאגיד עירוני"
 
כוח הל מנהל תפעול, מנ כ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים,מנ ":ירוניבתאגיד עמנהל "

 אדם או מבקר בתאגיד;    
 

המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים שלוש השנים האחרונות, נושא ככל שבמהלך 
הציבור או העובד שסופקו לו  פרט את הדברים )שם נבחרנא ל –המפורטים לעיל 

ם שסופקו, תקופת מתן ות השירותיותים, מההגורם שסיפק את השיר רותים,השי
 ותים(: השיר

 
_________________________________________________.____ 

 
___________________.__________________________________ 

 
_____________________________________.________________ 

 
ו, לא כיהנתי על הצהרה זלחתימתי לך שלוש השנים שקדמו כי במההריני לאשר  .5.7

עי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים קצואו כבעל תפקיד מכנושא משרה 
דות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים עבודות קבלניות, עבוכלשהם )

)לרבות, עמותה כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, בין 
   הציבור(:חברה לתועלת 

 
 סעיף זה: לעניין

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
כשכיר ובין כספק שהועסק בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין  ":על תפקידב"

אי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, עצמ
 ם; פיננסיים, תקציב או כוח אד

 
ים ד התפקידנושא המשרה כיהן באח רונות,ככל שבמהלך שלוש השנים האח

ד בו שימש, התקופה בה פקיים )שם הספק, התנא לפרט את הדבר –ם לעיל המפורטי
 כיהן(: 

 
____________________________________._________________ 

 
.____________________________________________________ 

 
הנתי ו, לא כיו לחתימתי על הצהרה זם שקדמהריני לאשר כי במהלך שלוש השני .5.8

ו תאגיד עירוני של רשות ם אצויה במחוז הדרול רשות מקומית הממשרה אצ כנושא
ני במחוז הדרום ו/או לא הייתי וז הדרום ו/או של מוסד תכנומקומית המצויה במח

 בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:  
 

 ה:לעניין סעיף ז
 
 מית, מועצה אזורית;צה מקועירייה, מוע ":רשות מקומית"
 
ה מחוזית ועדועדת משנה שלה, רישוי, ועדה מקומית או ת רשו ":נונימוסד תכ"

 או ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":דבעל תפקי"
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בור(, אשר לרשות כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הצי ":תאגיד עירוני"

נות הזכות למ, 20%שיעור העולה על ניות במקומית יש בו מ
תחום  היהלקבלת רווחים, ים או מנהלים ו/או זכות רידירקטו

 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;
 

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

 ה בה כיהן(: ופהמשרה, התקהן נושא ירוני, התפקיד שבו כיגיד העהתא
 

__________________________.___________________________ 
 

____________________________________._________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

לרשויות דמו לבחירות האחרונה שים שקבמהלך ששת החודהריני לאשר כי  .5.9
ד רשמי )בהתאם פקי(, לא שימשתי בת8201נערכו בחודש אוקטובר ) המקומיות

מודד לראשות עיריית עבור מועמד כלשהו שהת מיות(לחוקי הבחירות לרשויות המקו
א עסקתי בגיוס רהט ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן, ל

לרשימה  ת רהט ו/אוות עיריילמועמד שהתמודד לראש תרומותכספים ו/או גיוס 
ו כן הריני לאשר, כי אני בעצמי לא כמ מועצת העיר רהט;כלשהי שהתמודדה ל

כלשהם ללא תמורה, למועמד שהתמודד  ספים ו/או לא ספקתי שירותיםתרמתי כ
 דדה בבחירות למועצת העיר רהט. לראשות עיריית רהט ו/או לרשימה כלשהי שהתמו

 
ות המקומיות, המציע ו/או ירות לרשויקדמו לבחבמהלך שששת החודשים שככל ש

ראשות עיריית באחת הפעולות המפורטות לעיל, עבור מועמד לסק נושא המשרה בו ע
רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט, עליו לפרט את הדברים )שם  רהט ו/או עבור

או הפעילות שבוצעה קיד ו/שעבורם בוצעו הפעולות, מהות התפהמועמד או הרשימה 
   המשרה בו(: יע או נושאידי המצ-על
 

___________________________.__________________________ 
 

_____________________________________.________________ 
 

._____________________________________________________ 
 
ת רהט ו/או עירייייה רהט ה המקומית לתכנון ובני הועדהריני לאשר כי הובהר לי היטב כ .6

ת המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו תפוכות לבטל את השתשומרות לעצמם את הז
התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי  המציע לעיריית רהט ו/או כל בין

את התקשרות  המונעתאינן מדויקות או שקיימת מניעה  הצהרותיי לעיל אינן נכונות או
לרבות בגין ה, ו/או קרבת משפח בהסכם בשל ניגוד עניינים דה המקומיתו/או הועהעירייה 

, ת קיומו של הסכם זהם או קרבת משפחה במהלך תקופמצבים שבהם יווצר ניגוד ענייני
תביעה כנגד עיריית רהט ו/או  ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או

 בנסיבות אלה. ההתקשרות  ין ביטולקומית ו/או מטעמן, בגעדה המהו
 

צהרתי זו, זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהרה ר כי האמור בהצההריני לאש .7
 ל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. והריני לאשר כי כ
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 צהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמידאני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן ה .8

של  ה המשפטיתאת המידע למחלק נים, אעבירגוד ענייבמצב של ני מציעאת ה אותי/
 בהתאם להנחיותיה.על העירייה ואפ

 
 
 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 

 ישורא
 

גב' /................. הופיע בפני מר ....................... עו"ד, מאשר כי ביוםאני, ...............
כי  ה/שהזהרתיו .................. ולאחרז. .......נושא ת./לי אישית  ת/.. המוכר...............................

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

 
 

 
 חותמת עוה"דחתימה +  
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 16טופס מס' 
 

 תעם מוגבלו ת לאנשיםשוויון זכויוחוק  פי -לע הירתצ
 
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  הספרשמ.ז. ת בעל___ "מ, __________הח אני
 בכתב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן שהאע לא אם וכי, האמת את צהירלה

 .כדלהלן
 

 "(.המציע"מ )להלן "עב____ _______________ב מניותבעל /נהלמ/כשותף משמש אני .1
 
לאנשים עם מוגבלות,  יותחוק שוויון זכו ל 9בהתאם להוראות סעיף ה ה תצהירי זעוש אני .2

 הצעת מהגשת כחלק זאת(, "ם מוגבלותשוויון זכויות לאנשים ע חוק)להלן: ", 1998-תשנ"ח
  (2020) של טרקטור יעה אופני ה, אספקה ואחזקהלרכיששענייננו  3/2020כרז למ המציע

 "(. מכרזה)להלן: "
 

-"חהתשנ, לותוגבמ עם לאנשים ותזכוי שוויון לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם הצהרה .3
1998: 

 
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי עיףהס אתהמציעים לסמן  על .3.1

 
, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות :'א חלופה  .3.1.1

  .מציעת על החלו אינן
 :וא
 

 לות,וגבות לאנשים עם מלחוק שוויון זכוי 9סעיף  הוראות ':ב חלופה  .3.1.2
 .  אותן מקיים והוא מציעעל ה חלות

 
יך ולסמן בחלופות המשנה להמש יש -לעיל  3.1עיף שסימן את החלופה ב' בס מציעל .3.2

 הרלוונטיות להלן: 
 

 .עובדים 100-מ ותפח מעסיק יעמצה ':א פהחלו  .3.2.1
 

 :או
 

והוא מתחייב לפנות ת, עובדים לפחו 001מעסיק  מציעה : ב' חלופה  .3.2.2
וחה והשירותים החברתיים למנכ"ל משרד העבודה הרו

לחוק שווין  9פי סעיף בחינת יישום חובותיו ל לשם
 לשם קבלת הנחיות בקשר  –זכויות, ובמידת הצורך 

 ליישומן. 
 

 4.2 סעיף לוילמי דגשים .3.3
 

 ווחההר עבודהה משרד"ל למנכ לפנות בעבר התחייב ציעשהמ במקרה .3.3.1
לעיל(,  4.2.2עיף ( לעיל )ראה: ס2) חלופה הוראות לפי ברתייםהח והשירותים

 הוא, חלופה באותה כאמור התחייב  ואה שלגביה התקשרות עמו הנעשתוכבר 
 9ו לפי סעיף ותיליישום חוב יבל הנחיותמצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם ק

 פעל גם הוא,1998-ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שו
 . ןשומליי

 
 תחייבמ הוא(, לעיל 4.2.2 סעיף ה:)רא לעיל (2שסימן את החלופה )  למציע .3.3.2

יר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים להעביר העתק מתצה
שתהיה  ככל) יההעירישרותו ממועד התק ימים 30החברתיים בתוך 

 אמור(. התקשרות כ
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 מטעם כהצהרה אף תיראה אהי מכך לגרוע מבליו, ובאחריותי אישית הינה זו הצהרתי .4

 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך אשר, המציע
 

 .אמת - תצהירי ותוכן תימתיח זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8
 
 

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 

 אישור
 

ת בזה כי ביום ____________ התייצב/ה . _____, מאשר/.רמ__ ___, עו"ד ____הח"מ אני
 שמספרה.ז. בת_____ אשר זיהה/תה עצמו/ה ___ר/גב' ________בפניי מ

 וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי ןבאופ לי__________/המוכר/ת __
ה /ירותצה נכונות את ה/אישר, קבחו הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא כןתעשה /יעשה לא אם

 .בפניי עליוה /וחתם
 
 

_____________ 
 "דעוה ימתחת
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 17מס' פס טו
 

 טופס רישום מוקדם  :3/2020מכרז 
 יית רהט מסור למזכיר עיראת טופס הרישום המוקדם יש ל]

 [13:00בשעה  2020 פברואר 12ליום  עד
 

 לכבוד 
 חסןמר עלי אבו אל

 עיריית רהטמזכיר 
 

 .9914860-08סימיליה: ובפק ker@iula.org.ilmaz:בדוא"ל
 
 

 א.נ,
 

 3/2020 מכרז –שום מוקדם טופס רי  הנדון:
 (2020) עה אופנישל טרקטור י רכישה, אספקה ואחזקה

 
 המשתתף פרטי להלן, שבנדון למכרז הצעות ציעלה להזמנה 6.2 בסעיף ורטלמפ בהתאם

 
 ___________________________.   שתתף:שם המ .1

 
 ____________________._______    .:ח.פ.ז./ת. .2

 
 __________._________________  )משרד ראשי(: כתובת .3

 
 ____._______________________   אשי:טלפון משרד ר .4

 
 ____._______________________   משרד ראשי:  פקס' .5

 
 ____._______________________  דוא"ל משרד ראשי: .6

 
 ____._______________________  ף:משתתשם הנציג של ה .7

 
 .___________________________   תפקידו של הנציג: .8

 
 _____________.______________  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 __________._________________  :לפון של הנציגטנייד/מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה  תאריך  תפקידו  החותםשם 
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 מסמך ב' 
 
 מ"ש העירייה לחוזהר יועאישו  
   
י מכרז החוזה הוא חלק ממסמכ  

די י-נבדק עלשפורסם. החוזה 
 מ והוא מאושר לחתימה. הח"

   
 __, עו"ד___________  
   
 _______תאריך: ___  
 

 אופני רקטור יעה חוזה לאספקת ט
 ( 3/2020)מכרז מס' 

 2020שנערך ונחתם ברהט ביום ______ לחודש ____שנת 
 

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

 מה:צעות מורשי החתימה מטעבאמ
 החשב המלווהה, גזבר העירייה, עירייראש ה

 "(המזמין" או ה"ירייההע)להלן : "
 חד;מצד א

 שם _____________________   לבין:
 ח.פ. ____________________

 ________מרחוב _______________
 ימה מטעמו:באמצעות מורשי החת

_________________________ 
 : "הספק"(להלן)

 מצד שני;
 

יעה  של טרקטור רכישה, אספקה ואחזקה 3/2020סמה מכרז מס' ייה פרוהעיר :להואי
 "(, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו; המכרז)להלן: " (2020) אופני

 
 מכרז זה;והספק הגיש הצעתו ל :והואיל

 
בהתאם לתנאי  בדבר רכישת מכונות טיאוט ספק עת הירייה החליטה לקבל הצוהע :והואיל

 "(;בין/השירותיםהטולהלן: "נספחיו )כרז חוזה זה והמ
 

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

 
 הצדדים כדלקמן: צהר, הוסכם והותנה ביןלפיכך הו

 
 אמבו .1
 

 ימנו.בלתי נפרד ה אליו מהווים חלקלהסכם זה והנספח המצורף  מבואה 1.1
 

ים יב לעמוד בכל הדרישות והתנאבודות הספק מצהיר ומתחים ביצוע העלש 1.2
 המפורטים בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.
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ר התקציבי לביצוע כי מאחר והמקובמסמכי המכרז, מובהר ומודגש  כאמור 1.3

' חלטת ממשלה מסיית רהט מכוח הלהגיע לעיראמור סכם זה נשוא הודות העב
ום(, )לרבות, אישור חשבונות לתשלוביצוע העבודות מכוחו ז הליך זה , א2397

 . מותנה בקבלת אישור משרד הפנים או חברת הבקרה מטעמו
 

 תקופת החוזה  .2
 

הצעתו, ב בעאת הטובין במועד שנק הצעת המציע והתחייבותו לספק מבלי לגרוע מן 2.1
הלן: )ל עירייהידי ה-על ם מיום חתימתוחודשי 12ף למשך אזי חוזה זה יהיה בתוק

 לא כולל תקופת האחזקה(."(, )תקופת החוזה"
 

חסני למ אספקה בפועל של הטוביןתקופת החוזה כוללת את המועד הנדרש ל
 חודשים ממועד מסירת ()שלושה 3בתוך כל מקום שתורה(, כל זאת ה )או להעיריי

  .הזמנה לספק
 

לעירייה שמורה זכות הברירה מסמכי המכרז, ף לאמור בכפוובאף האמור לעיל,  על 2.2
"(, של תקופת ההארכהספת )להלן: "יך תוקפו של החוזה לתקופה נו)אופציה(, להאר

הכול על פי שיקול "( לכל היותר והתקופה המוארכת" )להלן:חודשים נוספים  12
 תקציב ולהרשאה תקציבית.  לקיומו שלי ובכפוף עדדעתה הבל

 
ריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת האהיה והחליטה העירייה ל 2.3

 זה בשינויים המתחייבים.קופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה ובתקופת הת
 

עתה המוחלט, החלטת העירייה ועפ"י שיקול ד "יהארכת תקופת החוזה הינה עפ 2.4
יום לפני תום תקופת החוזה או התקופה  7ב לקבלן הודעה בכתב ההארכה תתבצע 

 העניין.י המוארכת, לפ
 

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

ספת )בהתאם לתנאי נול שהעירייה תממש את זכותה לרכישת טרקטור יעה אופני ככ 2.6
שה נוספת כאמור, יגם על רכ ת חוזה זהאוע הצעות למכרז(, יחולו הורההזמנה להצי

 בים. וזאת בשינויים המחוי
 

 הצדדים  יחסי .3
 

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

לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או  מי מטעמו, הליו ו/אונמעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מ
פ"י כל ואין הספק, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים ע  תאונה שיגרמו לו

 בידו, מאת העירייה. דין ו/או נוהג  לעובד ממע
 

או מועסקיו, חלים על מעביד עבור עובדיו ו/ה הספק יהיה אחראי לכל התשלומים 3.2
נסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום כויי מס הכלומים ונישכולל משכורת, ת

הדן בחובות ות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין יקרנות סוציאל
 יד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"יוזכויות של עובד ומעב

 עבידים.מ
 

המשתלם למועסקיו  בדיו ו/אוובתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעהיה ותחויב העירייה  3.3
ירייה בכל סכום בו תחויב כאמור עכרגיל לעובד ממעבידו יפצה וישפה הספק את ה

 טרחת עו"ד. לרבות הוצאות משפט ושכר
 

 בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/אומבלי לגרוע מהאמור  3.4
 מינימום. ובדים לרבות הוראות חוק שכרוק ו/או נוהג בנוגע  להעסקת עח
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 תחייבות הספקהצהרות וה .4
 

ותיו במכרז, הספק מצהיר ומתחייב למלא רמבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצה 4.1
רז ונספחיו וכי אלו ות והדרישות המפורטות במסמכי המכאחר כל ההתחייבוי

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 

ל ידה ר נרכשו עשכל הטובין הציוד והאמצעים אהספק מתחייב לספק לעירייה את  4.2
 זה. ק בהתאם לדרישות המכרז והמפרט הטכני והוראות הסכםמהספ

 
 ן.להישמע להוראות המנהל מטעם העירייה ולפעול על פיה 4.3

 
ות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם לדאוג לביצוע השירותים ביעיל 4.4

 חלה עליו חובת הניהול, הפיקורז ודרישות המפרט הטכני וכי חמכלהתחייבויותיו ב
ישות רמות ולוח הזמנים לביצוע השירותים בהתאם העבודה לדלאיכות, כ והאחריות

 המכרז ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה.
 

 מורה הת .5
 

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

 
גורמי חר אישור אחר מסירת הטובין בעירייה ולתשלום בגין הטובין תשולם לא 5.2

המפורטים תשלום הובתנאי  ,2397הפועלת לפי החלטה וחברת הבקרה  ייההעיר
 . 8בטופס מס' 

 
יום מיום אישור  10של העברה בנקאית לספק תוך  ךתשלום התמורה תיעשה בדר 5.3

 המסירה על ידי העירייה ולשביעות רצונה. 
 

 45לום של שוטף + תש איככל שיבוצע, ישולם בתנ תחזוקהכל חשבון שאושר בשל  5.4
 זברות. מועד הגשת החשבון המאושר לג לאחר יום

 
בצרוף החשבון  כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בזאתמובהר  5.5

 המפורט לעיל.
 

 אחריות פיצוי ושיפוי  .6
 

ק לגוף ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור הספק יהיה אחראי כלפי עירייה לכל נז 6.1
 צד שלישי דיה או לרכושם של אלה או לכללעוב ן שייגרמו לעירייה אואבדל לעיל ולכ

צאה ממעשה או ו, לרבות ובמיוחד לכלי אצירה של פסולת מכול סוג, כתכושואו לר
 תו.מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או על ידי מי שנתון למרו

 
רשת  ש, דרך, מדרכה, שביל,כביל הספק יהא אחראי בגין כל  נזק או קלקול שייגרמו 6.2

דלק או מובילים אחרים תוך כדי ברת ות להעון, צינורמים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפ
 לא נגרם עקב רשלנות העירייה.שו/או הטובין ובתנאי 

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

או רשות אדם  ה של העירייה ושל כולמלאה ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה
דרכה, שביל, ברשת המים, ביוב, ך, מש, בדריפול בכביהמוסמכים לפקח על הט

 וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור. חשמל, טלגרף, טלפון,
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את העירייה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה הספק  מתחייב בזה לפצות ולשפות  6.4

תוצאה לעיל ו/או כ 6.1כאמור בפסקה מחדל  ל נזק ו/או אבדן ו/אוכון ראשונה, בגי
מחוזה זה  תכלשהי של הספק שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובע חייבורת התמהפ

וביצועו, ובכל מקרה שהעירייה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, 
או לצד שלישי ה צמלתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לעירייה ע בקשר

הצמדה ו/או  הפרשיוספת כל זאת בתוזאת מייד עם דרישה ראשונה, אותיה לפי הור
לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור  רריבית  והוצאות שהעירייה עמדה בהן קש

ם או סכום שיגיע ממנה לעיל תהא העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלו
פק מסר בידי ית שהסלהשתמש בערבות הבנקא אוו/לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה 

 ה.  העירייה לפי חוז
 

או לכל אדם  דלשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובחייב ק  מתהספ 6.5
אחר הנמצא בשרותו של  הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב 

מיי עם דרישתה ה ייסירת רכב הטיאוט. הספק מתחייב לפצות ולשפות את העירמ
ה בגין תביעה טל ליב שיוקב כל חיוסכום שיהא על העירייה לשלם עה בכל הראשונ

בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה  לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות
 כאמור. 

 
ת והגהות ותנאים נוספים הספק מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחו 6.6

אדם אחר  של כל לומם של העובדים ו/אוש עלהמפורטים בחוזה, לשם שמירה 
יו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים לעובדיספק ים. הספק במהלך ביצוע השירות

מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג  מטעמו, כל ציוד
וג של העבודה נשוא חוזה זה. הספק יפקח כי אכן להשתמש בו לביצוע השירות מס

 וד זה.די העובדים שימוש בציי עליעשה 
 

בדיו או לשלוחיו או לכל אדם ם לעושיגר ו נזק גוףהספק אחראי לכל נזק רכוש א 6.7
אה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר צאחר שנמצא ברשותו כתו

ירותים, והוא ישפה את העירייה במידה שיגרם תוך כדי, עקב או במהלך ביצוע הש
הי, כתוצאה מנזק האמור אה כלשכלשהי או תגרם לה הוצת יוותוטל עליה אחר

 משנה זה. בסעיף
  

תשלום על  העירייה  יפוי  תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/אובת השחו 6.8
ת על במסגרת צו ו/או החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובל

 הספק, ולא על פי דרישה בעלמא. 
 

יד בין הספק עובדיו ושלוחיו מעב-בדר כי לא חלים יחסי עובהמולמען הסר ספק  6.9
 נו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.פק היכי הסלעירייה ו

 
י היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות ככן מוסכם ומוצהר  6.10

 מכל מין וסוג שהוא.
 
 ורישיונות היתרים  .7

 
יון לה רישע פעולה כלשהי הדרוש צוביהספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם  7.1

הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו נשוא ירות רך מתן השאו היתר, על חשבונו, לצו
 י מטעמו  וזאת בכפוף לכל דין.מאו  ו/או מועסקיו

 
סכם זה על פי הוראות הוראות כל דין הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י ה 7.2

 כל דין.
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ביצוע השירותים, לרבות בנוגע לדיני העבודה במהלך ו לכ הספק מתחייב לקיים את 7.3

 , וכן לדאוג להשגתם1952 –לחוק עבודת נוער תשי"ג בהתאם דים העסקת עובדיני 
ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך 

 לו ו/או לעובדיו.ביצוע העבודות 
 

 פיצויים מוסכמים:  .8
 

כם זה במועד מהמועדים נשוא הסביצע הספק את השירות  לאבכל מקרה שבו  8.1
א הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי לא מילאו /ם בהסכם והקבועי

)הסכומים אינם כוללים  סכם זה ישלם הספק למזמין פיצוי מוסכם כדלקמןה
 :מע"מ(

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

 ם.מימוסכצוע קיזוז הפיצויים הביום בי
 

ם את פק המהוויומי הקנס על הסבאשר להשטת סכמובהר כי על החלטת המנהל  8.3
הל אגף שפ"ע בעירייה ל, הספק רשאי לערער בפני מני המוסכם והקבוע דלעיהפיצו
 ימים והחלטתו של ראש אגף שפ"ע  בנושא הינה סופית.  15תוך  

 
תהא כל  לאבלן היה סופית ומכרעת ולקשל המנהל כקבוע בסעיף זה תקביעתו  8.4

סעיף זה ין באמור בבשל כך ואכנגד העירייה  מין וסוג שהואתביעה ו/או טענה מכל 
 סכם זה ועל פי כל  דין.כויותיה של העירייה על פי הכדי לפגוע בז

 
 המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים הסבת ההסכם,  .9

 
ולו או כ זה,ד ו/או להמחות את החוהסב ו/ או להעביר ו/או לשעבהספק אינו רשאי ל 9.1

לשעבד מורה ו/או ין שלא בתבין בתמורה ובעל פיו לאחר,  חלקו, או כל טובת הנאה
ותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ו להסב ו/או להעביר את זכויו/או להמחות ו/א

 ללא אישור העירייה בכתב ומראש.
 

 זהזה לשהו מהעירייה לפי חומחות את זכותו לקבלת סכום כהספק לא יהא זכאי לה 9.2
ית לסרב ה תהא זכאובכתב. העירייל העירייה לכך לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה ש

 נכון.להסכים לכך בתנאים שתמצא ל ך מבלי לנמק סירובה אולכ
 

 הפרה ובטלות החוזה   .10
 

עפ"י חוזה זה,  הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו 10.1
שיגרם לה צויים המוסכמים, בגין כל נזק פיע בת העירייה, מבלי לפגויפצה הספק א

העירייה לכל סעד  את מבלי לפגוע בזכויותבעקיפין וזרין ובין הפרה בין במישעקב ה
, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא משפטי אחר

 חוזה זה.
 

 אלה:מ ותררשאית לבצע אחת או י לליות האמור לעיל  העירייה מבלי לגרוע בכ 10.2
 

למלא  בכתב וביןשה הימנו בין חר שהעירייה דרלבטל את ההסכם לאלתר לא 10.2.1
ספק לא עשה כן, שתקבע לכך ע"י העירייה, וה אותן הוראות תוך תקופהאחר 

 זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 פיצוי מוסכם  הפרה מס'
בהתאם ) )תשעים( 90לי הרכב בתוך כהספק ימסור את  1

 ( מיום קבלת ההודעה על זכייתורזבמכ להתחייבות הספק
 בהליך. 

בפיצוי  חיוב
בגין כל מוסכם 

 ₪ . 500ום פיגור י
₪ למקרה  500 ת האחריות.שעות בתקופ 24קלה העולה על אי תיקון ת 2

 לכל יום
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חת בטלה חלט את הערבות שניתנהל תשלום המגיע לקבלן ו/או ללעכב כ  10.2.2
 ביצועו של ההסכם. 

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

 
ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם  בנוסף לכל הוראה אחרת בהסכםמבלי לגרוע ו 10.3

 הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 
 

א יוסר תוך  ל קולקבלן מן העירייה והעיל עיקול על כספים המגיעים לאם יוט 10.3.1
 ו. יום מיום הטלת 20
 

 וק או כינוס נכסים. עולות לפירו נגדו בפוא תאגיד ויחלאם הספק ה 10.3.2
 

שירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם בכל מקרה שבו עשוי להינתן ה 10.3.3
 הממונה על נכסי הספק. 

 
צוי כספי כלשהו ולא אמור לא יהיה הספק זכאי לפיהופסק תוקפו של ההסכם כ 10.4

ה ורק לתמוריהיה זכאי אך מקרה זה, הספק כאי לתשלום עבור נזק כלשהו. בז היהי
 ור. י הספק עד להפסקת תוקפו כאמפה שבה בוצע ההסכם בידבעד התקו

 
אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על  10.5

 י כל דין. פ
 

 מפעולה  ויתור והימנעות .11
 

ה, ל זכויותיתור העירייה עה לא יחשבו כויות מפעולה או מחדל מצד העיריינעהימכל ויתור,  
 כויותיה בכתב ומראש.כן ויתרה העירייה על זאלא אם 
 

 ההסכם  שינוי .12
 

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא  
 או מכללא. מע כל טענה על שינוי בעל פהתש

 
 בון או זכות קיזוז עכות היעדר זכ .13

 
כל ן, על כל זכות קיזוז מג שהוא, וכון מכל סול כל טענת עכבתר בזאת מראש עהספק מוו 

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

 ערבות לקיום החוזה  .14
 

צעתו להאם ה בתנאי המכרז זה בהתויותיו ולביצוע החוזה ועמידלהבטחת התחייב 14.1
של  א תנאי בסךנומית, ללבנקאית, אוטו העירייה ערבות במכרז, יפקיד  הספק בידי

"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז בצירוף מע אלף ₪(עשרה מאה ו₪ ) 0,00011)
 "(.ערבות לחוזה )ערבות ביצוע()להלן: " 10טופס מס' כ
 

תקופת תוקפו  כללת תקופת החוזה, ברבות תהא לתקופת ההסכם, ממועד התחהע 14.2
 רייה.הטיאוט לעירת מכונת ועד מסי)שישים( יום לאחר מ 60של החוזה ועוד 

 
ת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה מדד המחירים לצרכן מעערבות זו תהא צמודה ל 14.3

, לחלט את הערבות ו/או הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי
תיקן  הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא קספה שהמנהל מצא כי ההבנקאית בכל מקר

 רישת העירייה לתיקון ההפרה.נמסרה לה דמהשעה בה שעות  24את ההפרה תוך 
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 שונות .15
 

דדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם מוסכם בין הצ 15.1
הרות, מצגים, יה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצבמלואו, וכי העירייה לא תה

ם ר נעשו, אזה ואש , שאינם נכללים בחוזהוהתחייבויות, בכתב או בעל פה יםהסכמ
חוזה זה לא יהא לו מה או שינוי מהוראות דם לחתימתו. כל ויתור או הסכנעשו, קו

ת כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלו
 אמורה.כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך ה

 
ה זה ור לחוזיחודית בכל עניין הקשן הצדדים כי סמכות השיפוט הייב מוסכם בזה 15.2

שבו בעיר ינה עניינית שמקום מוו תהא לבית המשפט המוסמך מבחהנובע ממנ ו/או
 באר שבע.

 
 והודעות  כתובות .16
 

 . הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם כתובות 16.1
 

מעט הודעות שיש לרשמן ל, שנהו לפי ההסכם זההודעה שצד אחד צריך לתת למ כל 16.2
 הבאות:  חת הדרכיםלבד, באהעבודה, תינתן בכתב בביומן 

 
בלה, ואז יראו את צד השני כנגד אישור קמכתב רשום לפי כתובת ה משלוח 16.2.1

 ההודעה כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה בדואר. 
 

 יום בתוך העדלי כמגיעה ההודעה את יראו ואז, פקסימיליה באמצעות חמשלו 16.2.2
 .שלוחהמ ממועד אחד עסקים

 
 ה ליעדה במועד המסירה. ודעה כמגיעראו את הה, ואז יידנית במסירה 16.2.3

 
 
 

 לראיה באנו על החתום:ו
 
 
 

 הקבלן  עיריית רהט
באמצעות ראש עיריית רהטי, גזבר 

 העירייה  והחשב המלווה.
ורשי החתימה מטעמו ה"ה באמצעות מ 

____ __________ ת.ז. _____________
 _________. ו______________ ת.ז. __

 
_ עו"ד, _________הח"מ, ___אני 

ריית שר כי הסכם זה נחתם בשם עימא
 שים לחתום בשמה.ידי המור-רהט על

  
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר 
כי הסכם זה נחתם בשם הקבלן ע"י 

 ורשים לחתום בשמו על הסכם זה.המ
   

 _____________, עו"ד  "דוע_____________, 
   

 _______________תאריך: __  _______תאריך: __________
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 מסמך ג'

 3/2020מכרז 
 טכני/מפרט שירותים מפרט

  הוראות כלליות
 

 כללי  .1
 

שטחים פתוחים )בתוך העיר רהט או ב בעיקר תהיההמכרז, א ה של הציוד נשוההפעל .1.1
לקן לא סלולות או סלולות למחצה(, חבות או לידם, דרכים )בצמוד לה(, ברחו
 .הותאזורים עם מדרכות גבועסקים,  ריזורחבות, בסמוך לא

 
 ,מכני לכש ללא להלן המפורטים יבההסב בתנאי יו, יעמודל מרכיבכלי הרכב, על כ .1.2

 אחר. או חשמלי  הידראולי
 

 :תקנים .1.3
 

 דומיע, גלגלים וכיו"ב(, כף, מחפר כלי הרכב והרכיבים המחוברים לו )כגון: .1.3.1
 לרכבים מסוג זה.  תהנדרשו החוקיות הדרישות בכל

 
נות לגלים, הגמנים, גש או למרכיביו )כגון:לל שקיים תקן מוכר לכלי הרכב ככ .1.3.2

 .בארץ וכרמ תקן בדרישות יעמדו (,הםוכיו"ב
 

 בתקנותהטובין ומערכותיו  עמידת לגבי כוללת באחריות יישא הספק .1.3.3
 או/ו הרישוי רישותה, דהתחבור משרד של החובה רישותדה השונות, התעבור

 אם .הטובין של ההמסיר ליום העדכנית חוק פי על תחרא רלוונטית דרישה כל
 .תחשבנה לא הן  -זה בסעיף האמור תא הסותרות דרישות זה במכרז ישנן

 
 תהא אחריות יצרן/יבואן מורשה/ ספק מורשה. והמכלולים שלכלי הרכב ול .1.3.4
 

 ומערכותיוהטובין  של והאמינות לחוזקה, דוהעב טיב ,לאיכות חראיא יהיה הספק .1.4
 .םהביכימר כל על

 
פוף הטיאוט, בכות מכונת על כשירולות הנדרשות לשמירה פעהספק יבצע על חשבונו  .1.5

ינו כולל טיפולים, חומרים מתכלים או תיקונים שידרשו על לכתב אחריות היצרן וא
 ר ישולמו בנפרד. ידי המזמין ואינם חלק מהאחריות, אש

 
 כלי הרכברת ימס .1.6

 
קוב בהצעתו הנהמועד לא יאוחר מן עד וכלי הרכב  את מסורמתחייב להספק  .1.6.1

כשהיא  ההזמנה קבלתמ יוםמניין המועדים יימנה מ(. 8פס מס' הכספית )טו
 ."(העירייה" הלן:)לרהט  ייתמעיר תומהוח מאושרת

 
 למגרש החנייה של ולל()כ ,ואחריותו חשבונו על כלי הרכב  את מסורי הספק .1.6.2

 העבודה סדרי  ולפי ותעבשהעירייה, או לכל מקום אחר שייקבע בהזמנה, זאת  
 . מקום באותו המקובלים

 
 אול נבדקו אוהמרכיבים שלו, ל כלי הרכב עוד כלבפירוש כי  זהב ותנהמ .1.6.3

 - העירייה ועל לעירייה נמסרוש כטובין ייה או מי מטעמההעיר ידי לע אושרו
 .לגביהם כלשהי ותאחרי תחול לא
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 משוםא אליה, ל את כלי הרכב שהובלפסו איםכוחה, רש-עירייה, או באה .1.6.4

כלי הרכב  את לסלק הספקעל  בהן, חוכתה שעשה. מלהזמנ בהתאם יהיו שלא
 םשיתאיו בכלי רכב ולהחליפו, על אחריותו חשבונו עלובא אל העירייה, שה

ו, אלא אם שנפסל מעת שעות 48ות הליך זה ו/או ההזמנה, והכל תוך לדריש
 .זמן פרק אותו-תוך אחר זמן פרק תקבע העירייה

 
ידי -או על הייידי העיר-על כלי הרכב שנפסל את במועד יסלק לא הספקשככל  .1.6.5

 אותבהוצ הספק את ולחייב עיניה ראות לפי לסלקם רשאיתתהיה  נציגה היא 
 .בכך הכרוכות

 
, מקצתם אתאו  לםכו את שנפסלו הטובין את במועד החליף לא פקהסאם  .1.6.6

 :יהןבשת או הבאות האפשרויות שתימ באחת לבחור רשאית ייההעיר
 

 הליא ולהתייחס לה הנראה אופן בכל ההזמנה את בטלל .1.6.6.1
 ;כבטלה

 
 :או

 
 בין, שנפסל  זה במקוםר כלי רכב חלופי, אח מקור מכל לרכוש .1.6.6.2

 ובכל הפרש בכל הספק את חייבול - דומה מסוג ובין סוג מאותו
 .ךכ ידי על שנגרמו שלוםת או ,הוצאה

 
 מפרט .2
 

 מפורטות בנספחההטכניות ת שוענה על הדריהטרקטור היעה האופני הוצע, י .2.1
  המצורף למסמך זה. 

 
יתור טיאוט מערכת לאהמכונת לתקין תהיה רשאית להורות למציע לה הייהעיר .2.2

עלות התקנת .  עירייהל( ON-LINE)רציף  בעלת יכולת איתור באופן GPSם מסוג רכבי
 עירייה. ערכת תהיה על חשבון ההמ
      

 טכנית  ספרות .3
 

לי כל הנוגעת הבאה הספרות את לעירייה הספק מציאעירייה, יל רת כלי הרכבמסי במועד
 :ומערכותיו והתקנתוהרכב, 

 
 - :הבאים הפרקים את יכלול אשר 'יח 5 של בכמות בעברית מפעיל ספר .3.1

 
 זה ובכלל כלליים ניםונתו מידע( הנלוות והמערכות הכלי של לליכ תאור .3.1.1

 .)כובד מרכז ומיקום משקלות ,כלליות מידות
 .מיוחדות ואזהרות הערות ,חותטיב הוראות .3.1.2
  .הרכיבים כל של והגדרה נתונים ,סכמות למוחש הידראוליות מערכות .3.1.3
 .אחזקה שגרת .3.1.4
 .המפעילים מתבר האחזקה פעילויות הגדרת .3.1.5
 .סיכה טבלת .3.1.6
 .)ליתהאנג בשפה לספק ניתן( חילוף חלקי קטלוג .3.1.7
 

ל נציג ש הז אישור אין כי בזאת מובהר ;העירייהנציג  לאישור שתוג הספרות כל .3.2
 דעהמי של ועדכניות לנכונות זוכהה של והבלעדית הכוללת מאחריותו רעהעירייה, גו

 .הטכנית בספרות הנכלל
 

 ,מטעמו אדם או הזוכה ביוזמת ייווצרו אשר הטכנית פרותהס של וניםעדכ/נוייםיש .3.3
 .המקורי סוםמהפר ימים60  תוך ייהלעיר יוגשו
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 ושילוט  צבע  .4
 

 .העירייה וקביעת החוק דרישות פ"ע ומשולט צבוע אהוכש הטובין את יספק הספק .4.1
 

 קשיחות ותתווי גבי על דפוס באותיות יתאו הערבו/ העברית בשפה יהא וטליהש .4.2
ישות דר פי על יהיה השילוט .התפעול בתנאי דותעמי ויבטיח לעין הנראה רברו בגודל

 העירייה.
 

 ה ומסיר קבלה ,איכות בדיקת .5
 

 בדיקת ,יציבות בדיקת שתכלול סופית החינב מסופקכלי הרכב, הל יבצע ספקה .5.1
 .מוסמך וחןב תובדיק התקנה

 
 לביצוע העירייהיג נצ את ספקה יזמיןהרכב, ובתיאום מראש, כלי  מסירת לפני .5.2

 בדרישות עומד טוביןה כי בדוקלי הרכב והמערכות שלו. הנציג יכ של קבלה בחינת
 .במכרז הספק בהצעת מפורטותה
 

 משרד אישורי )הרישו אישור אתנציג העירייה ל ספקה ימציא הקבלה בדיקת בעת .5.3
 ך(. מוסמ בודק תותעוד הרכב ברישיון רישום ,רהובהתח

 
 הכלי של מסירה ועלביצנציג העירייה  אישור וקבלת כותהאי בדיקת סיום לאחר .5.4

 תתבצע המסירה .העירייה נציג עם לעירייה מסירתו מועד את הספק יתאם ,לעירייה
 .עבקי העירייה נציגידי -כל מקום אחר בעיר רהט שייקבע עלב חניית העירייה אוב
 

 אישור ספקל העירייה נציג ימציא ,העירייה רצון תלשביעו ,הקבלה בדיקת בתום .5.5
 .כאמורת כלי הרכב, קבל את רהמאש ,ידו על חתום, קבלה

 
 ה הדרכ .6

 
 ומערכותיו כלי הרכב ב לשימוש בהנחיות העירייה ובדיע את להדריך מתחייב קהספ .6.1

 והנחיות שימושה טיחותת, בהמערכו ותפעול להיכר ראשונית הדרכה לרבות ,
 .להכא שיש ככל ומפעיל נהג בדרג ותחזוקה בטיחות

 
 בכל או הספק במתקני הספק טעםמ מוסמכים מדריכים ידי לע תועבר כהההדר .6.2

 .העירייה ידי על יוגדרש אחר מקום
 

 ועד לעירייההרכב  כלי רתמסי מיום אחד עבודה מיום יאוחר לא תועבר ההדרכה .6.3
 .לכך המיועדים העירייה ידבעו בקרב וההפעלה הידע להטמעת

 
 ,תפעול :ותכלול עיליםמפ 2 של יםמחזור שניב ,לפחות שעות 3 בת תהיה רכהההד .6.4

 .ברמתו תקלות ואיתור מפעיל טיפולי ,יחותבט
 
 חילוף  חלקי .7

 
כלי הרכב ל לוףחי חלקי של ואספקה תמיכה לעירייה לספקכי יוכל  תחייבמ הספק 7.1

כב לידי כלי הר מסירת ממועד שנים 5 של הלתקופ, זה חוזה במסגרת ידו המסופק על
 .העירייה

 
 תחייבמכלי הרכב, ב החלפהו/או ל לתיקון דרושה כלשהו לקח יחסר הםב במקרים  7.2

 .ושירותים מצרכים על הפיקוח צוב כאמור לייבאו הספק
 

ת במסגר שסופקו שבמתקנים םהחלקי של איכות באותה יהיו החילוף לקיח 7.3
 חדש לידי העירייה. ה המסירה הראשונה של כלי הרכב
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 במסגרת ידו על שסופקו כב כלי הרל ףחילו חלקי מהספק לרכוש רשאית עירייהה 7.4
 .הבלעדי דעתה שיקול פי על ,זה חוזה

 
 חילוף  חלקי .8

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

 .הז חוזה במסגרת ממנו שהוזמןכלי הרכב  מסירת מועד ניםש
 

 י הרכב כל של נעתמו באחזקה הקשורה העבודה ולתותכ טיפול מועדי יגדירהספק  .8.2
 .הנלוות מערכותוה
 

 :כוללים האחזקה שירותי .8.3
 

 ,שמנים ,רק לא אך לרבות ,היצרן ידי על כנדרש תשוטפ ואחזקה מונע טיפול .8.3.1
 אחרות ומערכות ,היצרן ידי על שנקבעו דירותבתו במועדים ,ומסננים סיכה

 להוראות בהתאם נדרשים רכיבים החלפת לרבות ,טבעי יאלבמ כתוצאה
 .היצרן

 
 .שבר אחזקת במהלך וא המונע הטיפול במהלך יםהנדרש וניםהתיק כל .8.3.2

 
 צורהו, במטעמ שירות וסכימ י"ע וק, אהספ י"ע וייעש האחזקה שירותי .8.3.3

 הספק בידי יהיו אשר היצרן בהוראות פורטכמ גבוהה ובמיומנות מקצועית
 בעל הוא כי המצהיר ספקה של המקצועי דעתו לשיקול תאםהב או לעת מעת

 .כאמור אחזקה ותישיר במתן ןוניסיו ותמיומנ
 

 הנזקים ועל ידו על שבוצעה העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה הספק .8.3.4
 .העבודה ביצוע עקב גרמושי

 
 לטיב בהתאם האחזקה שירותי את יבצע אל הספק בו במקרה כי מובהר .8.3.5

 מכך כתוצאה שניזוקו יבכל לחלקים הנוגעים בנזקים שאיי הוא אז כי כאמור
 .כאמור ואחריות יהתה וזו

 
 צפויים בלתי םטיפולי או/ו תיקונים .העירייה נציג י"ע יבוצע שוטף לטיפול זימון .8.4

 .מראש תיאום ללא הצורך בעת יבוצעו
 

 יגיעו אשר הספק של אחזקה חוליות באמצעות שראפה במידת תבוצע האחזקה .8.5
 .למוסך הובלתו לחסוך מנת על עבודתו חטשב למתקן

 
 להם בנוסףב, כלי הרכ תפעול במהלך גלונתם, שקוייהלי כל טויפור התיקון בהוראת .8.6

 .היצרן הוראותמ המתחייבים התיקוניםו הטיפולים כל ביצוע יידרש
 

 שעת ,התאריך את הטיפולים בתיק צייןיוכלי הרכב, ל טיפולים תיק ינהל הספק .8.7
 התיקון מהות ,מנוע עותש /המרחק מד קריאת ,המודיע שם ,התקלה על ההודעה

 בתיק יציין לכך יידרש אם .האחזקה גמר וזמן שהוחלפו חלקים וללכ ,האחזקה או/ו
 .העירייה לנציג תימסר התיקון גמר על ההודעה .נוספים יםפרט התיקונים

 
 הפעילות בשעות הספק במוסך לבקר למפקח או/ו העירייה יגלנצ יאפשר ספקה .8.8

 .זה במפרט למפורט תאםבה האחזקה שירותי ביצוע לוודאו
 

 .ואחזקתו לתיקון הנחוץ לשימוש מעברהרכב, כלי ב ימושש יעשה לא הספק .8.9
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 גם האחזקה במסגרת יבוצעו ,תוהתאונו השבר לתיקוניו שוטפת לאחזקה בנוסף .8.10
 מבחן לרבות המוסמכות הרשויות ידי על הנדרשים םניותיקו טיפולים ,בדיקות

 .ירייההע ונציג המוסך הנחיות פי על )העירייה י"ע תשולם הרישוי אגרת( שנתי ירישו
 

 ורייםמק בחלפים שימוש ייעשהם, בטיפולית, וונותא תיקוני לרבותם, יקוניבת .8.11
ו. דרישת פי לע העירייה נציג בפני יוצגוי וזיהו בתג ילוו המוחלפים הרכיביםד. בלב

 אישור את לקבל עליום, יהיה יירומק לא בחלקים להשתמש ירצה והספק מידהב
 .ובכתב מראש העירייה נציג

 
 של המוניציפאלי תחוםכונה, במה את שמשבית דרך לתיקון הספק נציג התייצבות .8.12

 .הידיעה קבלת ישורמא שלוש שעות תוך וצעתבה, העיריי
 

 ת ועל פי שיקול דעת העירייה.לימובהר כי האחזקה הינה אופציונא .8.13
 

 לטובין  אחריות .9
 

 מספקי לו שסופקו הפריטים כל כולל ,ידו על שיסופקכלי הרכב ל הספק תאחריו .9.1
 התקופות ולמשך לעירייה הכלי מסירת ממועד הינה, )כאלה יש אם) נהמש

 :הלןל המפורטות
 

או  הנ, למשך שהנלוות המערכות כוללי כלי הרכב, מרכיב כל בדק עלואחריות  .9.1.1
המנוע, תמסורת  לאחריות ע ;הםימבנ מאוחרהלפי  ,עבודהשעות  002,5

 מאוחר(; נוע )לפי השעות מ 6,000או   (3למשך שלוש שנים ) )"גיר"( וסרנים
 

 ;שנים 3 יצוניותח מפגיעות נובעת שאינה ,חלודה נגד והגנה לצבע אחריות  .9.1.2
 

  ;שנים 3  - וטשיל .9.1.3
 

 החל חודשים ארבעה של נוספת הלתקופ תוגדל פגום פריט על האחריות .9.1.4
 לפי ,הפגום חלקה של השיפור או/ו ההחלפה או/ו יהשנו או/ו התיקון מתאריך
 ם;המביני המאוחר

 
רת מונח זה בתנאי הסף של המכרז( )כהגדין לספק מוסך קרוב ר, כי אם אמובה .9.2

שא על אחריותו ועל חשבונו יהספק יבמקרה זה, ז מך על ניידת שירות, אוהוא נס
 9.1.1ף יעים בעלות הפעלת ניידת השירות למשך התקופה הנקובה בסדיהבלע

 מורכא השירות צית מעלותשלם לספק מחהעירייה תפה זו, חלוף תקולעיל, ולאחר 
 .ת של הספקהקבועה בתעריף השירו

 
 פגם עקב וזאת ,קרוב המורש למוסך לתיקון יןהטוב גרירת בעלות יישא ספקה .9.3

 נסיעה במצב אינה שהמערכת לכך הגורמים במוסך קןהמת  של נפל בתיקון או בייצור
 .בטוחה

 
 נפל בתיקוני שמקורן תקלות בשל הטובין של וגרירה חילוץ בעלות יישא הספק .9.4

 .(חוזרים יםתיקונ)
 

 החוזה מסמכי ותנאי ותהדריש בין התאמה אי האחריות תקופת במשך ותתגלה היה .9.5
 לתקן הספק מתחייב ,רייהעיה אישור אף על הריק, שסופ בציוד או/ו במנוף למצוי

 לגרוע בלי זאתה, ומהעיריי בכתב ישהרדה קבלת עם מיד ההתאמה אי את
 .זה חוזה יפ על הספק מהתחייבויות

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

 
 (. קיימים אםם )מסנני .9.7
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 י"ע שאושר בתנאי היימטעם הספק או העיר מפעיל מטעות כתוצאה שניזוק פריט כל .9.8
 .דרכים תאונת וא/ו העירייה של האחזקה מתקן מנהל

 
 ידו על חלףיות, אחריוה תקופת ךבמהל פעמים 3 הספק ידי על קןיתו אשר חלק כל .9.9

 .חדש בחלק
  

 תוגדר ,חריותהא תקופת במהלך ,בכלי פעמים 3 החוזרת תקלה, לעיל לאמור בנוסף .9.10
 :הבאים והתיקון היעהמנ בצעדי ינקוט והספק אפידמית כתקלה
 

 למניעתה השיטה ,בותיהיס ,מקורה את לאתר במטרה התקלה חקר .9.10.1
 .הלעיריי סרשיימ תקלה ניתוח ח"דו כולל ,ותיקונה

 
 זהה מסוג פריט בכל התיקון או מונעה הטיפול של ויזום מיידי ביצוע .9.10.2

 .זה וזהח במסגרת לעירייה ופקס אשר
 

 .נוספת בשנה ךארתו אפידמית תקלה נתגלתה בו לפריט האחריות .9.10.3
 

 פי על בטיחותית כתרעבמ משמעותית תקלה ,לעיל לאמור בנוסף .9.10.4
 .אפידמית להתק כמו פקהס ידי על תטופל העירייה ציגנ של קביעה

 
 יועבר ,ריותוהאח האחזקה מימוש בנושא לספק העירייה ןבי דעות חילוקי יתגלו .9.11

 מכל לגרוע יבלמ .סופית תהיה והכרעתו עירייהמנהל שפ"ע ב של כרעתולה הנושא
 עביצו את לעכב דימנהל שפ"ע, כ לש להכרעתו הנושא בהעברת אין ,לעיל האמור
 .הספק ידי על התיקון

 
 ת בטובין  תקלו .10

 
 :תקלות גיסו הגדרת .10.1

 
 מאפשרת אינהן, וחלוטיכלי הרכב ל את משביתה אשר תקלה -" משביתה תקלה"

 ;השירותים לבצע
. 
 מאפשרת ךאדת כלי הרכב, עבו את תמשבש אשר תקלה - "משביתה שאינה תקלה"

 ;תובאמצעו עבודה חלקית
 

נה ן של המכוידאג הספק לתיקוופת האחריות בתק כלי הרכבבמקרה של תקלה ב .10.2
ת )למעט תיקונים עמוקים המחייבים הובלת לקוח באמצעות ניידת שירובמתקן ה

 הכלי למוסך הספק(.
 

 מני תגובה להגעת טכנאי:ז .10.3
 

 .'ה-'ימי עבודה אב שעות 24עד   -תקלה משביתה .10.3.1
 שעות.48עד   -משביתהשאינה תקלה  .10.3.2

 
שאית וזה זה, רנהל את ביצוע העבודות עפ"י חעשה כן והדבר מעכב, לדעת  המ אל .10.4

 בהוצאות שימוש. הספקייב את יה להשתמש בציוד אחר ולחהעירי
 

 וח  תיאום ופיק .11
 

ב , קצהשירותיםאת אופן ביצוע בכל עת לבדוק  שאיהיה רנציג העירייה, י .11.1
על נציג העירייה, ל רוימסהספק . השירותיםההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע 

 .שירותיםהלביצוע  פרטים, הסברים ומסמכים בקשר ה,פי דריש
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 ,לאההמ ושביעות רצוננציג העירייה, ל הוראות מתחייב למלא אחר כלהספק  .11.2
 זה.לתנאי החובהתאם 

 
סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע  משמש כבא כוח העירייה ואין בכלנציג העירייה,  .11.3

 . באותה סמכות או זכות בעצמה משמזכות העירייה להשת
 

כדי  כאמור לעיל,מצד העירייה יום פיקוח קכי אין בלמען הסר ספק, מוצהר בזה,  11.1
צוע או כל אחריות או באחריות  לטיב הבילהטיל על העירייה אחריות בנזיקין ו/

 ת שיש לו על פי חוזה זה.ומכל אחרי הספקאחרת, או לשחרר את 
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 3/2020מכרז 
 

 כני/מפרט שירותיםט פרטמפח לנס
   (רישות טכניות מכלי הרכב )חובהד רשימת

 
ד לביצוע רמה, המיועי עם כף הטרקטור יעה אופנ  ייעוד:  .1

  ו עבודות ניקיון עבודות עפר ו/א
 ורי מבית היצרן , מק2018שנת ייצור:  .2
יע הצעות למכרז, להזמנה להצ 1.2.2בהתאם לאמור בסעיף  .3

 יעה טרקטור ב המבוקש במסגרת הליך זה, הנוכלי הרכ
רישות סעיף זה, אולם תינתן עדיפות לכלים עמוד בד שיאופני 

ו" מתוצרת "וולב 918M  דגםמתוצרת חברת "קטרפילר" 
 .  L50 דגם

 כ"ס. 100 ינימוםמ :(נטו) הספק מנוע .4
 משכך זרועות לנסיעה. .5
 מצלמת רוורס. .6
 מ"מ. 2200 -י לוחב כף מינימר .7
 מום.מ"מ מיני 400טן מהרצפה( מרווח גחון )גובה ב  .8
 . 3Lרדיאליים  /ברידג'סטון  Good-yearצמיגי מישלין / .9

 יר לכף.ת ריתום מהמערכ .10
 נוסף מקורי.  סלקטור שלישי .11
 . לפחות קמ"ש 30, גיר מהיר .12
 מזגן מקורי.  .13
 רדיו. .14
 הגה מתכוונן. .15
 ת.מערכת גירוז אוטומטי .16
  תוראן(.. מערכת מיגון )אי14 .17
 ום(.מינימ"ק ממ 1.4, בנפח של טיתכף נפתחת סטנדר  .18
 מ"מ. 3,600חות מ לא פ :גובה העמסה פין כף .19
 .ק"ג 11,000 –ק"ג  9,000: ומשקל נט .20
 – יאטור אוטומטי מהאבקוורר הופך כיוון לשם ניקוי רד מא .21

 .בלבד מקורי
 


