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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת 2עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 וכן עניינים : ת20/2020מכרז 
 

 עמ'  מסמך א': הזמנה להציע הצעות למכרז 
   
 5  לוחות זמנים וטבלת תיוג 
    
 8  הוראות כלליות  .1
  8 עות למכרז צהזמנה להציע ה 1.1 
  8 ש הנדרמהות השירות  1.2 
  9 לזוכה ותקציב העירייה התמורה  1.3 
  10 מסמכי ההליך  1.4 
  10 שיטת הבחירה בהצעה הזוכה 1.5 
  11 למתן שירות אישי  חוזה 1.6 
  11 שמרת זכויות העירייה  1.7 
  11 של מכונות טיאוט ה נוספתאופציה לרכיש 1.8 
    
 12  הגדרות .2
    
 13  תחולת הפרויקט  .3
    
 13  ת ההתקשרות ופתק .4
    
 14  כה זוה  ה לביןהעיריין בי  החוז  ם לחתימתאיתנ .5
  14 שר מטעם הזוכהפרטי איש ק 5.1 
  14 ערבות להבטחת חיובי הזוכה )"ערבות ביצוע"(  5.2 
  14 בוטל 5.3 
  15 פרטי חשבון בנק לתשלום  5.4 
  15 חביטו 5.5 
  15 צעה הזוכההצהרה בדבר תוקף הה 5.6 
  15 עניינים היעדר ניגוד   –עירייה ועמ"ש האישור י 5.7 
    
 15  ם זמני לוחות .6
  15 מכירת מסמכי המכרז  6.1 
  16 ביצוע רישום מוקדם 6.2 
  17 שאלות הבהרה  6.3 
  18 הגשת ההצעות למכרז  6.4 
  18 שינוי לוחות הזמנים  6.5 
    
 19  הוראות כלליות  .7
  19 המכרז כי מסמ 7.1 
  19 אישור הבנת תנאים  7.2 
  19 תנאי המכרז י נויש 7.3 
  20 מידע המסופק למציעים  7.4 
    
 20  הגשת ההצעות .8
  20 התאמה לתנאי המכרז  8.1 
  21 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 8.2 
  21 הצעה חתומה  8.3 
  21 מסמכי המכרז אופן הגשת  8.4 
  22 הצעהתוקף ה 8.5 
  23 בדיקת ההצעות  8.6 
  23 תפים במכרזתן עם המשתומא שמ 8.7 
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 طــرهـبـلـديـة 
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 24  תנאי הסף להשתתפות בהליך  .9
  24 אזרחות או תושבות בישראל  9.1 
  24 בואן מורשה וסוכנות מורשיתי 9.2 
  25 יאוטות טמכונבאספקה של  ניסיון 9.3 
  26 מינימאלי מחזור כספי  9.4 
  27 סק חי"העדר רישום הערת "ע 9.5 
  27 ערבות הצעה 9.6 
  29 יןפי ד -על אסמכתאות 9.7 
  29 פי דין -הצהרות על 9.8 
  30 מפרטדרישות הל מכונות הטיאוטהתאמת  9.9 
  31 אסמכתא אודות ביצוע רישום מוקדם 9.10 
  31 מסמכי המכרז  רכישת ודות אסמכתא א 9.11 
  31 י הסף ה בתנא ידעמסמכות לבחינה מחודשת של  9.12 
    

 31  יש לצרף להצעה מסמכים ונתונים ש .10
  31 בוטל 10.1 
  31 בוטל 10.2 
  31 בוטל 10.3 
  32 פרופיל של המציע  10.4 
  32 מורשה וניידת שירותפרטי מוסך  10.5 
    

 33  שלמת מסמכים להצעות וה  מתן הבהרות .11
    

 34  הצעות למכרז בדיקת  .12
  34 כללי  12.1 
  34 הצעה הכספיתה אופן בדיקת 12.2 
  35 שונותהוראות   –ספית צעה הכהה 12.3 
    

 35  הבחירה בין ההצעות .13
  35 שיקול דעת ועדת המכרזים 13.1 
  36 בחירה על דרך של הגרלה  13.2 
  36 ן טעויותקותי 13.3 
  37 תעוהצפסילת  13.4 
  37 כרז ה במהזוכ 13.5 
  37 הצעה יחידה  13.6 
  37 במדרג  יהמציע השנ םהתקשרות ע 13.7 
  38 םגיסיי 13.8 
  38 סמכות ראש העיר במקרים מיוחדים 13.9 
  38 חוזהה 13.10 
  38 זכות העיון בהצעה הזוכה  13.11 
    

 39  תנאים כלליים  .14
  39 החל הדין  14.1 
  39 ייחודית  תניית שיפוט 14.2 
  39 הליך הוצאות השתתפות ב 14.3 
  39 עתחילת ביצו ך או דחייתביטול ההלי 14.4 
  39 שיקולים תקציביים 14.5 
  40 הצעה בודדת  -ההצעה  14.6 
  40 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 14.7 
  41 הודעותן משלוח כתובות הצדדים ואופ 14.8 
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   נה להציע הצעות ים להזמנספח טפסים
 42 עה ההצוטופסי   הנ הזמי האתנ תבנאישור ה 1טופס מס' 
 44 ווך י תידמ םותשל אי הצהרה בדבר  2טופס מס' 
 45 תאגיד חתימה מטעם  זכויות אישור  3 טופס מס'
 46 עבר ון  יסי בדבר נ היר צת 4טופס מס' 
 47 אישור רואה חשבון  5 טופס מס'
 49 ערבות בנקאית )להצעה(  6טופס מס' 
 50 יים תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבור  7טופס מס' 

 51 בת משפחה רקו/או  םיהרה בדבר היעדר ניגוד עניינ צה 8 מס'פס וט
 58 בודה דיני הע רה עלהצהרה בדבר התחייבות הספק לשמי 9טופס מס' 
 60 וייפוי כוח רשעה פלילית ר היעדר התצהיר בדב 10טופס מס' 
 64 לות הצהרה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב  11טופס מס' 

 66 ( רחובותמכונת טיאוט )ת כספי צעהס הפטו א12ס' ס מטופ
 68 (טרייד אין""ב )מכונת טיאוט רחובות תכספי צעהס הפטו א12ס' ס מטופ
 70 )מכנות טיאוט מדרכות(  תכספי צעהס הפטו א12ס' ס מטופ

 72 יצוע( ערבות בנקאית )ב  13ס' מ פסוט
 73 לתשלום פרטי חשבון בנק  14טופס מס' 
 74 בוטל 15טופס מס'
 75 ה עיריי עם ה זהחולחתימה על ה  הצהרה כתנאי 16טופס מס' 

 76 וקדם ישום מטופס ר  17מס'  פסטו
   
 77 לזוכה העירייה  בין חוזה  סמך ב' מ
   

 84 י( אספקה ושירותים )כללמפרט  ( 1) ג מסמך
   

 91 (ובות מכונת טיאוט רח)בה טכני/דרישות חומפרט  ( 2ג) מסמך 
   

 94 (מדרכותמכונת טיאוט )בה טכני/דרישות חומפרט  ( 3) גמסמך 
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 ומעקב אחרי הגשת מסמכיםטבלת תיוג  -  20/2020מכרז 
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך 
 

 מנה בהזסעיף  שעה תאריך  עהאירו מסד
 6.1.1 10:00 4.1.2021 כי המכרזהתחלת מכירת מסמ 1
 6.2.1 13:00 20.1.2021 ם סיום רישום מוקד 2
 6.3.1 13:00 20.1.2021 הבהרה שאלות משלוח ן לחרומועד א 3
 6.1.1 13:00 25.1.2021 המכרז סיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 27.1.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5
 

 רז.  פופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכקובים לעיל, כחות הזמנים הנאת כי לור בזמובה
 

יגבר האמור    מור הא  קובים לעיל לביןנים הנ של סתירה בין לוחות הזמ   מקרהבכל   בגוף המכרז, 
 בטבלה המפורטת לעיל. 

 
 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים 

ה המצורפת  הטבלה  נו]הדגשה:  לצרכי  ביא  המלבד  חות  בידי  לסייע  מנת  לעקוב  ועל  שתתפים 
 ובכל   בלבד,כרז היא לצורך התמצאות  במסמכי המ  תיאור הדרישהדם בתנאי המכרז.  תאחרי עמי

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

 סימון אסמכתאות לצירוף  סעיף הדרישה  
שלהוכחת    .1 ואחזקה  אספקה   רכישה, 

 ₪.  1,500ז בסכום של רכ כי ממסמ
6.1.3 + 

9.11 
על   מסמכי  ת  רכישקבלה 

 מציעם השהמכרז על 
 

 + 6.2.6 . 20.1.2021 ם עד ליוםביצוע רישום מוקד  .2
9.10 

 17' טופס מס
וח לשמ או אישור הגשה 

 זכיר העירייה למ

 

)ככל צירוף    .3 הבהרה  לשאלות  מענה 
 .  שנשאלו וככל שניתן מענה(
גשת  פן הר או בתשומת הלב להוראות בד

 עירייה נה באתר הפרסום המעהשאלות ו 

לשאלות  6.3.6 המענה  העתק 
על ומאושר  חתום  -ההבהרה 

 . עציהמידי 

 

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

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

 ה יהשינוי באתר העירי

6.5.3 + 
7.3.4 

בכהודע מטה  העתב  ירייה עם 
לוחות  או  התנאים  שינוי  על 

-הזמנים חתומה ומאושרת על
 ע ציידי המ

 

 2 מס'  פסטו  8.2.2 ך הצהרה על אי קבלת דמי תיוו  .6
 ידי המציע -על שראוחתום ומ

 

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

 

מורשי    .8 מטאישור    המציע עם  החתימה 
 וזהות החותמים על ההצעה 

 3טופס מס'  8.3.2
 ו"ח ר אוידי עו"ד -חתום על

 

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

 שם

 

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

 

צילום נאמן למקור של תעודת  9.1.2.2.1 ע יחיד בלבד(ות )למציתעודת זה  .11
 הספח לתעודה ף רוהזהות בצי

 

 השותפות +  חוזה תקעה 9.1.2.2.2 ומה(רש שותפות לאשותפים ) חוזה  .12
צילום נאמן למקור של תעודת 
הזהות בצירוף הספח לתעודה  

 של כל השותפים 

 

 ורשהן מבואאישור י 9.2 נות מורשיתו סוכיבואן מורשה א  .13
 אישור סוכן מורשה

 

     
     



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת 6עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 כירות קודמותמ – ניסיוןהוכחת   .14
ניסיון   שללמציע    51  לפחות  באספקה 

אוט  מכונות טישל    יחידות עשרה(  שחמ)
-ע עלהמוצ  מהדגם  או מדרכות(  רחובות)
הלי במסגרת  )אדו  זה  דגם  יך   קודםו 

ין שבקופה  ומה(, זאת במהלך הת דל  בגוד
 2020מבר  צד  31  -ל  6201ינואר    1

מתוכם, (,  חודשים (  )שישים  60ך  )במהל
רכ  (חמישה)  5  חותפלנמכרו     ב כלי 
מהכמות    שליש)  לגופים ציבורייםכאמור  

  . (שנמכרה
 
שלניסיון    למציע,  ילופין חל  באספקה 
מכונות  של    יחידות (יםעשר)  02ות  פחל

מדרכות(רחובו)טיאוט   או   מהדגם  ת 
ם  דגו  מסגרת הליך זה )אב  דו י-לע ע המוצ

זאומה(דבגודל    דםו ק במהלך  ,  ת 
שבהתק   31  -ל  6201ינואר    1ין  ופה 

(  )שישים  60)במהלך    2020דצמבר  
קשר    ,חודשים( ללא  או  ו  לזהותוזאת 

הג של  אלמהותו  שרכש  מכונות  ת  ורם 
  .הטיאוט

 4טופס מס'  9.3.1
 תצהיר מלא חתום ומאומת 

 

 

 מחזור כספי מינימאלי  .15
 ₪  0,00000,3  לפחות  של  ,פיכס  רמחזו

בכל   (,"ממע  כולל  לא( )₪  ון מילילושה  ש)
  9201  ,8120,  7201  הכספים  משנות  אחת

על ההדוחופי  -זאת  ים כספי"ת 
 המבוקרים 

ה "עוסק   אמור]ראה  לגבי  המכרז  בגוף 
בהג שמורשה"   מחוייב  דואינו  "ח שת 

 מבוקר[

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

הל לתשומת  ו ראו ו הב  וסח  נת 
לגהט מציופס   שאין עים  בי 

 2019להם דו"ח מבוקר לשנת 

 

 היעדר הערת "עסק חי"   .16
   9120 וקר לשנתכספי מב לפי דו"ח

 5פס מס' ו ט 9.5
 ידי רו"ח -חתום במקור על

 ראה הערה לעיל

 

הצעה    .17 ליום    ערבות  עד  בתוקף 
30.4.2021 . 

בהתאם הערה ] יהיה  הערבות  סכום   :
המ  הטיאוט  מכונת  ראה  וצעתלסוג   ,

 [ 9.6פירוט בסעיף 

  6טופס מס'  9.6

  יבוריים ם צופיות ג חוק עסקאי בתנאעמידה  
 7טופס מס'  9.7.2 רייםיבום צי חוק עסקאות גופיר לפתצהי  .18

 ת תצהיר חתום ומאומ
 

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

 

 יכוי מס במקור נר שואי 9.7.4 ר קוס במ אישור ניכוי מ  .20
 הגשת ההצעה עד תקף למו

 

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

לעו משפחה  נבחר קרבת  או  עירייה  בד 
 בורצי

 8טופס מס  9.8.1
מלא, חתום במקור  תצהיר 

 מאומת בפני עו"דו

 

 9' טופס מס 9.8.2 ות עובדים. יזכו מירה עלש בדברהצהרה   .23
תצהיר מלא, חתום במקור  

 "דבפני עוומאומת 

 

הבהצהרה    .24 בדבר  הרשעה  פלילים יעדר 
 לעיון במרשם הפליליוח י כיפווי

 10טופס מס'  9.8.3
תצהיר מלא, חתום במקור  

 מת בפני עו"דומאו

 

זכויות    .25 שוויון  חוק  לפי  לאנשים הצהרה 
 עם מוגבלות 

 11' טופס מס 9.8.4
תצהיר מלא, חתום במקור  

 ומת בפני עו"דומא
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תואמכ  .26 המוצעת  הטיאוט  את  ונת  מת 
 המפרט שותדרי

ן בטבלה אשר במסמכים  ]הערה: יש לסמ
ג) (2ג) העניין   (3ו/או  המכונה לפי  האם 

 פרט[המוצעת עומדת בדרישות המ

 טכני מפרט  9.9
 (( 3ג) -( ו 2)מסמכים ג)

 צילומים 

 

  מסמך ב' 8.4.1.5 חתום  חוזה  .27
  של המציע  לפיפרו 10.4 פרופיל   .28
 ף בתוקרישיון עסק  . 10.5.2 שירות  מוסךפרטי   .29

מטעם  בתוקףהפעלה רישיון 
 בורהמשרד התח

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

 (. מקצועי
יות  ת הזכואסמכתא אודו

 עיןרקמקב
שרות למתן  התק החוזאו 

 .ירותיםש

 

ניין ראה דרישות לעיל לע 10.5.3 ותירש ניידתפרטי   .30
 מוסך השירות

 של הניידת צילום
 רכברישיון  תקהע

 

 הצעה כספית  פסטו  .31
קבלת  לו  ]יש מס'  ודא  ב,  12א,  12טופס 
 רז[ביחד עם יתר מסמכי המכ ג, 12

 ג 12ב, 12א, 12 ס' מ טופס 12.2.2
הצעה הכספית יש  את ה]

,  יחד עם ההצעהלהגיש ב
, אטומה  פה נפרדתטבמע

   [ורהוסג

 

 
 עם הזוכה  חוזהעל ה ימה מים לחתמוקד  תנאים

 
 השלמה מועד ל אסמכתא  סעיף בהזמנה  הדרישה  מסד

 ימים 7  5.1 פרטי איש קשר   .1
הזוכה   תערבו  .2 התחייבות  להבטחת 

 צוע"( בות בי)"ער
בהתאם הערה יהיה  הערבות  סכום   :

הטיאוט   מכונת  הזוכלסוג  זכה  ,  הבה 
 5.26פירוט בסעיף ראה 

 ימים 7 13ס' טופס מ 5.2

 ימים 7 14טופס מס'  5.4 לתשלום טי חשבון בנק רפ  .3
   5.5 )ראה הערה בגוף המכרז( ביטוח  .4
 ימים 7 16טופס מס'  5.6 הצהרת זוכה טרם חתימה  .5
י  .6 לענייהועמ"ש  אישור  היעדר עירייה  ן 

 ד עניינים ו/או קרבת /משפחה ניגו
 יםימ 7 8טופס מס'  5.7

 
 .חוזההעל  או חתימת העירייה עד צו התחלת עבודהדרישה יחל ממומניין המועדים להשלמת ה

 
 .גבר האמור במסמכי המכרזה של סתירה, ימובהר, כי במקר
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 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 ת למכרז ציע הצעו ה לההזמנ .1.1

 
1.1.1. " )להלן:  רהט  להמתכבדת   ("ייהירהע עיריית  במקביל  בזאת  זמינכם, 

נ   להזמנתם  גורמים  לוספישל  הצעות  להציע  שם,  מכונות  לשל  אספקה  וש 
טישתי    –טיאוט   טיאוט מדרכות  רחובותאוט  מכונות   :ביחד  הלן)ל  ומכונת 

 .   עותהצ להציעכמפורט להלן בהזמנה זו  (, והכל "מכונות הטיאוט"
 

מן  , ו(2021  ייצור  נתש)   ותחדשיו  יה זה,  בהליך    ותהכלול  ת הטיאוטנוכומכל   .1.1.2
 .ינכרט הטהתואם את המפבידי המציע   ותר שישעודכן ביגם המהד

 
להלן, .1.1.3 שיפורט  הה  כפי  בידי  הנתונה  אופציה  כולל  זה  לרכליך  וש  עירייה 

,  ה )או להצעות הזוכות(ההזמנה להצעאת  הוצהחודשים שלאחר    12במהלך  
טיונמכ  2  -ל  דע והכל  מכל  ותנוספאוט  ות  בסוג,  של  ,  לקיומו    תקציבכפוף 

 ר.מאוש
 

 רות הנדרש השי מהות .1.2
 

לאפשר  הלי  מטרת .1.2.1 הוא  זה  רהט ך  מכונות    לרכושהעירייה    לעיריית  שלוש 
 :  לקמןד, כ, טיאוט רחובות

 
מפורטות במפרט  הדרישות הטכניות ההעונה על    ,מכונת טיאוט .1.2.1.1

זה הנו  לשם  .(2ג)  כנספחרף  המצו בהליך  תכונה  זו  מכונה    חות, 
 ".מכונת טיאוט רחובותלעיל ולהלן בשם "

 
ט  .1.2.1.2 רחמכונת  למכ  ובותיאוט  בסעיף  הנדרונה  )זהה    1.2.1.1שת 

על  אף היא  אשר עונה  ו,  אין"ייד  ת "טרבשיט  ,סופקאשר ת  לעיל,
הט ההדרישות  המצוכניות  במפרט    . (2ג)  כנספחרף  מפורטות 

תכונה   זו  מכונה  הנוחות,  זהלשם  בשם    בהליך  ולהלן  לעיל 
 ". טת "טרייד אין"()בשי  מכונת טיאוט רחובות"
 

כנגד רכישה של מכונת    יה תה רחובות זו,  טיאוט  מכונת  ת  אספק
ידה נכון  -המצויה בידי עיריית רהט ומופעלת עלובות  ח ראוט  טי

 ."(ירייהצויה בידי העמכונת הטיאוט המ)להלן: " זהלמועד 
 

המצויהרח   טיאוטמכונת   העיובות  בידי  מה  הנה    תוצרתרייה, 
רישיון צידו הנדסי מס'    2014שנת ייצור    540מדגם  (  Ravo)  וראב

124246.   
 

כיב  תימכר לידי הזוכה בר  המצויה בידי העירייה,הטיאוט נת  מכו
במ זה,  הליך  של  שהיאזה  כפי  ו(as is")"   צבה  בדיקה    ללא , 

ת  הבעלובגין רכיב זה, כוללת את העברת    . הגשת ההצעהטכנית
י העירייה על שם הקונה, וכן, את ונת הטיאוט המצויה בידבמכ

העירייה(,   מחסן  )או  העירייה  מחניון  של  אל  הובלתה  חצריו 
מכונת  הזוכה. העירייה  אוטהטי  מסירת  בידי  לידי    המצויה 

זה ברכיב  מהזוכה  מסירת  כנגד  תהיה  הטי,  שה  החד  אוטכונת 
שאית להמשיך  ועד, העירייה תהיה רייה, ועד לאותו מידי העירל

   בה באופן שוטף;להשתמש 
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מכני את  לראות  יהיה  העירייהתן  בידי  המצויה  הטיאוט  ,  ונת 
של  ב רהטעימחסן  מראש  -על,  ריית  תיאום  אגף  פי  מנהל  עם 

ו/או בספר הטוכשפ"ע,   ם יפולין, לעיין במסמכי הרישוי שלה 
 .  המכונה שלה

 
אשר ,  מתענייניםכל  ל  אחידלתאם מועד  ,  העירייה תהיה רשאית

ך של על דר  ורסם באתר העירייהיפהמועד  .  חובה  לא יהיה בגדר
   .הודעה למשתתפים

 
פרט  מב  ותמפורטהדרישות הטכניות ההעונה על    ,מכונת טיאוט .1.2.1.3

זה   .(3ג)  כנספחרף  המצו בהליך  תכונה  זו  מכונה  הנוחות,    לשם 
 ".מדרכותמכונת טיאוט לעיל ולהלן בשם "

 
הטיאוט  כל   .1.2.2 גווניו(  לבןבע  בצ  תהינהמכונות  זו,  סט.  )או  מהוראה  תהיה ייה 

 .  באישור העירייה בלבד
  

  בלהות, הלרבו  ,מכונות הטיאוטהאספקה בפועל של    כולל אתרכישה  ך ההלי .1.2.3
)אוניון  לח שייקב  לכל  העירייה  העיר  בתחום  אחר  עלמקום  המנהל(,  -ע  ידי 

ט  הנוגולרבות,  בכל  ל יפול  לצ  ןתרוהכש,  נות הטיאוטוכ מוי  רישע    ך ורהמלאה 
 ן. י כל דיפ -ת ועלתיבטיחו נסיעה

 
מנת  שים ממועד הוצאת הזחוד )שישה(  6  פקה המבוקש הנו בתוךס הא  מועד .1.2.4

 יה.  העבודה מן העירי
 

התקנה  כוללת גם  בים,  ד מן הרכשל כל אחרת, האספקה  אמר אחיילא    כל עוד .1.2.5
 .  חירעת הממהצ חלק לות ההתקנה תהיהשל מערכת איתוראן לרכב. ע 

       
מ  רתמסי עדבמו .1.2.6 אחת  הטיאוטכל  יל   מכונות  הזסמ עירייה,  לע כ וור  ירייה  ה 

שו ואחזקה  הפעלה  של  ספר  הטיאוטטפת  אחריותמכונת  תעודות  וכן,   ,  ,
   וקה שוטפת של הרכב.זחתי לגב ת וחדות מי הנחיוו
 

מה .1.2.7 יעסהעיריי יובדע את הדריךל תחייבזוכה  אשר  בתה  מכונות  פעול  קו 
מב לשימוש בהנחיות  הטיאוט אחת  הטימכונוכל  להמערכותיו  אוט ת   רבות, 
 ותחזוקה בטיחות  והנחיות וששימה טיחות ת, בהמערכו תפעוללהכרת  הדרכה

 ל.  ומפעי נהג בדרג
 

ירייה  עה יון  ותתקיים בחנ ק,  וע מטעם הספ ש מקצאי  ידי-ר עלתועב כה ההדר
 ום מי יאוחר א ל תועבר ההדרכה  .יההעירי  דיי על יוגדרש אחר  מקום  בכל או  

מ רתימס  מיום אחד בודהע אחת  הטיאוט כל  ותימשלעירי   מכונות   עד   ךיה, 
 .לכך עדים המיו העירייה ידבעו בקרב וההפעלה הידע  להטמעת

 
 ה יי ירהע ת רשול  קציב העומדהתו  ורההתמ .1.3

 
תקציב  מסגרת  יומה של  קב  נה מות   , נשוא מכרז זהשה  כיהרע  וצבי  כי   ,ובהרמ .1.3.1

המצ הצעות  משכך,  לכלל    יוגשויעים  מלאה.  המפריטים  ביחס  כרז,  נשוא 
תהיה  וה הית  רשא עירייה  היקף  את  ליש כרלהקטין  ו/או  מן חל  בטל ה    קים 

כאמור,  הרכיש את ה  להתאים  מנת  התעל  בפו ה  רכיש ה  על  יב  קצלמסגרת 
 . מורכא ה רכיש ר לשושתא

 
מווע .1.3.2 ו   בהר,ד  מאחר  התכי  ליבקצהמקור  הי  נשוא  רכישות  ביצוע 

ל  להגיע  אמור  זה  רהטעירייהליך  ממש  ת  החלטת    מס' לה  מכוח 
ישור חשבונות  אמכוחו )לרבות, רכישה  ע ה, אז הליך זה וביצו 7239

  הבקרה חברת    קבלת אישור משרד הפנים אומותנה בשלום(,  לת
 . ומטעמ
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כימובזה,  בעניין   יתרה  הר  שתיוותר  רשביתתקצי  ככל  תהיה  העיריה  אית  , 
ל הטיאוטלהוסיף  ממכונות  אחת  ז  כל  בהליך  ו/או  שייבחרו  תוספות  ה 

   סכמו עם הזוכה.וים שימחיראם להתשדרוגים, ב
 

כמוותריםאת    אויר .1.3.3 דרכל    לעמראש    המציעים  ו/או  בגטענה  צישה    מצוםין 
צו  שהוק  תקציביםיטול  או ב /ר ו כאמורו של תקציב  גין אישוב   ותהיקף העבוד

)ככל רעיכוב שייגבכל    ו/או  זה  ביצוע העבודות נשוא מכרזלצורך     ם בתשלום 
בגי גרם(שיי לקבל,  הצורך  אישור  ן  הפנ  את  חברים  משרד  אישור  את  ת  ו/או 
 . ומטעמה קרהב

 
אתשלום   .1.3.4 עבור  אח ספקת  התמורה  מכל  הטיאוטת  תהמכונות    בכפוף   יה, 

כללמיל  הל  הכזו ה  התחייבויות  וי  ז לפי  והיך    תמורה   לזוכהולם  תש  איה , 
 . יהידי ראש העירי -ה עלשר הציע הזוכה בהצעתו ולאחר שאוש למחיר בהתאם

 
טובת הזוכה בטוחה מטעם  להעמיד ל  ן האפשרותמ ן באמור לעיל כדי לגרוע  אי

   מור. צוע התשלום כא ביהעירייה ל
 

 ך ההלי מסמכי .1.4
 

המהמהווים  המסמכים   .1.4.1 מסמכי  הנם  "(,  המכרז כי  מסמ")להלן:  כרז  את 
 כדלקמן:  

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

לשי  כיםהמסמו כצורפו  תוך  מכרז ניהולו  די  ה    של 
 זה.

 
 .  כהאספקה בין העירייה לבין הזו חוזה :מסמך ב' .1.4.1.2

 
 . כללי י/אספקהטכנ  רטמפ : (1)מסמך ג .1.4.1.3

 
 . )מכונת טיאוט רחובות( טכני רטמפ : (2)מסמך ג .1.4.1.4

 
 . טיאוט מדרכות( )מכונות טכני טרמפ : (3)ג מסמך .1.4.1.5

 
אופן  עה, את  ההצ  שלבי המכרז, התנאים להגשת  אתם  מפרטי  מסמכי המכרז 

א הג ואת  ההצעה  בחירתשת  ה  ופן  כל  ההצעה  את  לצרף  המציע  על  זוכה. 
והמפו  הדרושים  המכרסמכבמ  רטיםהמסמכים  לי  ולהשיבם  כשז    הםעירייה 

החתימה  חת מורשי  ידי  על  בתוקף  נב   ותערב  לרבות   מטעמו,ומים  קאית 
 מפורט להלן. צעה( כההת  )להבטח

 
 רת ההצעה הזוכה חיב שיטת .1.5

 
בשיטה    ר,ה ביותה הזולההצעי  פ-זה, תעשה עלך  הלי הזוכה ב צעה  בחירה בהה .1.5.1

טופס , ב12א, טופס מס' 12' טופס מס ה:)רא רתס נ צעת מחיר על אומדן השל 
ת  וזא די  כבן באמור בסעיף זה  י אכי    מובהר,  .הליך זה(ל  פיםורהמצ,  ג12מס'  

   .לעיל 1.2.2ף בסעי ר ואמה לגרוע מןי בלמ
 

האבמ .1.5.2 מן  לגרוע  להלן,נמז הבר  מולי  זו  כי    ה  המצעמובהר  אלהגי  יעים ל    תש 
ביחד עם יתר מסמכי    ונפרדות,, אטומות  עטפות סגורותות במ ההצעות הכספי

   הסף.  בתנאיעים אחר בדיקת עמידת המציל   קו רלו ייפתחצעה, והלהה
 

 .  ולא ייבדקו הסף עלו , ייפסלויהרה גלוגשו בצושיכספיות הצעות 
 

כבהרומ .1.5.3 העירייה  ,  לבחור  ב ייחמת  נהאיי  ותהי  הע צהבת  ית  רשא  הכלשהי, 
 .  .רז זוכה או שזכייתו בוטלהב ככל שלא הוכלשההליך בכל   אתל טלב
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לעצמה   .1.5.4 שומרת  הרשות  העירייה  המציעים    מתןו שא  מל  לנה את  במכרז,  עם 
 . ל דיןוף לכ ובכפ  ף המכרזגוב רטותהמפוראות  הול תאםבה

 
 י שירות אישתן מל  חוזה .1.6

 
ות  ר שירבגד  ת בין הצדדים הנהק, מובהר בזאת כי התקשרוכל ספהסר    ןלמע .1.6.1

של הפרת חוזה(,  ( לחוק החוזים )תרופות ב2)3ח זה בסעיף  נדרת מו כהג  שיאי
 . ךבהליזוכה ידי ה-תנת לאכיפה עלננה ניאי היא  ולכן,  0197-התשל"א

 
מוושתתפיהמ .1.6.2 טענע מראש  בזאת    ם ירתם  ו/אל  ו/ו/ה  ישדר  וה  תלונה    אואו 

תבזכו לדרית  הנוגע  בכל  שענייעה  סעד  הישת  אכיפת  עם  ייחתש  חוזהנו  ם 
 עיריית רהט.  לזה, ע הליךב  כההזו

 
 העירייה   זכויות ירתמש .1.7
 

יו  כבר .1.7.1 ביותר, או    ההזול   ההצעת לבחור בתחייבאינה מהעירייה  כי  בהר  עתה 
מו"מ עם    הללנ עצמה את הרשות  רת לשומ  רה, היא ובכל מק  כל הצעה שהיא,ב

 . לכל דיןפוף  ובכ זוראות המפורטות בגוף המכרהמציעים במכרז, בהתאם לה
 

מ .1.7.2 תהיההעירייכי    ובהר,עוד  אלבטית  שאר  ה  ההל  שלב  ליך  ת  ו/או  בכל  שלו 
 . בוטלה זכייתוכה אולם רז זוהוכ אוו/כרז זוכה א הוככל של

 
 ות פוסנ מכונות טיאוט רכישה, אספקה ואחזקה שלאופציה ל .1.8

 
שי  ,יתה רשאה תהייהעירי  .1.8.1 במהלך התקופה  וידי,  יחתה הבלעדי והקול דעלפי 

הזוהד  ועממ ודשים  ח  12ל  ש עב צאת  לזדומנת  זהבה  וכהה  לרליך  מכל  כוש  , 
לש,  כאמורה  וכז טיאוט ( 2) תי  עד  ס  ותנוספ  מכונות  )מכונת    כאמור  וגמכל 

שזכה  שהציע המציע  ם  דגל  ותזה,  לפי העניין(טיאוט רחובות ומכונת טיאוט  
במקומו(שיבודגם  )או    במכרז היותרו  ,א  המח,  לכל    עה הוצ  שבו  יר באותו 

 . על ידי הזוכה  ת הטיאוטמכונ
 

הבהי יובהלשם  כי  רות  להר,  בהתאם  הרכישה  סאופציית  זהוראות  ,  עיף 
  1.2.1.1סעיף  לפי    ובותט הרחאספקת מכונת טיאוב   זכהתהיה נתונה למי ש

   .לעיל  .31.2.1סעיף טיאוט מדרכות לפי נת ובמכולעיל 
 

ק  ב לספמתחיי  וא ה  כי   )לפי העניין(   מציע  לכ מצהיר  להליך זה,    הצעה  ישו בהג .1.8.2
ם  וא במקוחדש שיבדגם  )או  זה  ך  ליה ו שהציע בזלה  זה מכונת טיאוט    לעירייה
   .ל"קופה הנבמהלך התל , והכ ציעיר שהל המח שלא יעלה ע ובמחיר ( המוצע

 
ש .1.8.3 זכותה  בהתמימוש  העירייה  סל  להוראות  בראש מותנ יהיה    זה   עיףאם    ה 

אך ורק  היה  י   כותהז, ומימוש  האושר לרכישיב מתקצשל  ראשונה בקיומו  וב
הודע באמ מו ידי  -על  ומה היה חתשת,  כתבה בצעות  החתימה מטעם  רשי  כל 

 ירייה. טי של הע המשפץ ועהי  ייד-על  תמתירייה, ומאוהע
 

ה .1.8.4 בהתאםממלעירייה  החליטה  זכותה  את  זה  ש  סעיף  ע,  להוראות  ל  יחולו 
של ואחזקה  אספקה  הטיאוט  רכישה,  הומורכא  מכונות  כל  ה,  זהראות   ליך 

האספקה  לול)כ בש,המבוקש(  מועד  המח וייינזאת  ה.  ויביםם  ים  זמנלוח 
הטיאוטלאספקת   בהתיהי  פותהנוס   מכונות  לאמורה  זבהלי  אם  ן  ומניי  ה,ך 

 ר לעיל.  בכתב כאמו  נמסרה ההודעה בו ש עדמו דים יחל מן המועה
 

ספ  למען .1.8.5 כל  כי מימושמובהק,  הסר  ומודגש  העירי  ותהזכ  ר  ם  יה בהתאשל 
מקרה,    ל כובבהתאם שיקול דעתה הבלעדי והיחידי,    וה הנלהוראות סעיף ז

להוות מצג  באמור בסעיאין   כדי  זה  מצו/או התחייבות  ף  ה  רייד העיכלשהי 
 ותות טיאוט נוספמכונ  רכישה, אספקה ואחזקה של הליך זה לה בזוככלפי ה

 . כאמורישה רכ כות מצד הזוכה לענייןהסתמצור כדי ליו/או 
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יזכו  שבמכרז    ככל .1.8.6 בעניין    ף זהיחולו הוראות סעי  אחד,  וכהר זשיותר מאזה 
חד ל א, על כמכונות טיאוט נוספות  רכישה, אספקה ואחזקה שלהאופציה ל

כה במכרז, והוראות הליך זה יחולו על  רכב בגינו זפרד וביחס ל ם בנזוכיה  מן
    .המחוייביםבשינויים  אתכל זוכה כאמור וז

 
 הגדרות .2

 
ולמולמונחי .2.1 בשגים  יהיו  ם  זו,  אותן  הזמנה  משמעובעלי  ואותן  כעולה  יו הגדרות  ת 

מסמכי   נאמרמשאר  שלא  ככל  שלמונחי  המכרז;  הרי  הבאיםאחרת,    תהיה   ם 
 : ההבא  מעותשהמ

 
 ;בוטל .2.1.1

 
למסמכי המכרז(,    מסמך ב'מציע הזוכה )ל  בין העירייה   חוזה  ":חוזהה" .2.1.2

שיבוצע בו מעת    נויו כל שיו/א  חוזהל  פיםמצור, כל המסמכים הלרבות
 עית; ה השבובודכנית העלרבות תלעת, 

 
 ": המגיש הצעה זו; המציע" .2.1.3

 
תיב וכהזה" .2.1.4 שהצעתו  מי  ה":  ועדת  ידי  על  העיכמחר  של    ה ריירזים 

הכהצ ויומז עה  על וכה,  רהט    ידה-לץ  עיריית  על  לשלראש  חתימה  ם 
 ;  חוזהה

 
 ט;": עיריית רה העירייה" .2.1.5

 
כל"השירותים" .2.1.6 הפע :  הולו ל  לשםדרושות    ואחזקה   אספקהישה  כר  ת 

כרז זה ו/או נספחיו, לרבות, כל  רט במכמפו  טיאוטהת  כונווש מלש  של
יבוא, :  תולרבו;  הי מכרז זהליכבהם במהלך  י ו/או תוספת שיבוצע  שינו 

ב ט רכישטיפול  ה  וליפה,  ייבואבכל  הטיאוט  ליך  מן    ןושחרור   מכונות 
ב המכס טיפול  הלי,  הרכל  של  כי  הטיאוטישוי  להכשרע  מכונות    ן ת ד 

בטיח ורישומית ולנסיעה  ופריקעל    ן ת  טעינה  העירייה,  הובלה,  שם  ה, 
שוטפי ביטוח;  טיפולים  לענים,  השירותים  כן,  אסכמו  מין  כונת  פקת 

רכישה, אספקה ואחזקה  כוללים את  ,  ללעי  1.2.1.2יף  סע י  לפ   יאוטהט
)כהגמכונ  של העירייה  בידי  הנמצאת  הטיאוט  לדרת ת  שינוי  עיל(,  ה 

 ;ה אל חצרי הזוכההבעלות בה והובלת
 

 ;לבוט .2.1.7
 

ליך זה , אשר  ה(: נציג מטעמו של הזוכה בה ם הזוכ " )מטעש קשריא" .2.1.8
לבין  ר  המקשכגורם  ישמש   הזוכה  עא  יהיה  ירייה, אשרהעבין  ל  חראי 

   ן; שוטף ותקי ופן ן השירותים נשוא הליך זה, באמת
 

ה .2.1.9 עעירייה"נציג  שיקבע  מי  כל  לייה.  העיר  ידי-ל":  עוד  נאמר  כל  א 
 ;   מנהל שפ"ע ו ג'אמע,ד אבמחמו, מר ייה העיר  ישמש כנציגאחרת, 

 
 ;בוטל .2.1.10

 
תחיל" .2.1.11 ההתקשרומועד  התת  י  מועד":  גזבר  חתמושבו  העירייה,  ר  אש 

 ; חוזהה  וה עללומהשב  חהעירייה וה
 

 יאני(;  רלוח השנה האזרחי )גרגופי -": חודש קלנדרי על חודש" .2.1.12
 

כן,  חג, וערבי    לרבות   –ישראל  בת, חגי  כולל: ש  לאים )": יום עסקיום" .2.1.13
 הדת המוסלמית(; פי -עלהמוכרים  ם ומועדיםחגי
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הזכייה" .2.1.14 בכתב  הודעת  הודעה  הצעתו    יעמצל  תשלחאשר  ":  אשר 
החתובה    הזוכה, צעה  כהנמצאה   ופורט  בדבר  עלטת  המכרזים  דת 

 כרז;זכייתו במ
 

, או כל ועדת משנה  ם של עיריית רהטהמכרזי  ": ועדתועדת המכרזים" .2.1.15
 ; של ועדת המכרזים

 
בדיקה" .2.1.16 ש "צוות  מקצועי  צוות  ועדת -עלימונה  :  לצורך  המכרזי  ידי  ם 

ההצעות   הממצאבדיקת  ריכוז  המלצולמכרז,  והגשת  לוים  עדת  ו ת 
 ים; המכרז

 
ות  , ולרב1987-"חמש, ת(ות )מכרזיםרי ": תקנות העיכרזיםת המתקנו" .2.1.17

 בהן מעת לעת;  היה  כל תיקון ו/או שינוי שי 
 

כי  חוזהב  כהגדרתו":  עבודה  לתהתח  צו" .2.1.18 מובהר    צו   יינתן   שלא  ל ככ  . 
התחלת    מועד   שבייח ,  פורמלי  עבודה  התחלת  צו  המתן    מועד עבודה, 

   ;חוזההעל   העירייהימה של מורשי החתשבו יחתמו 
 

ב המפקח" .2.1.19 כהגדרתו  ולרבותחוזה ":  מטעמכל    ,,  משרדפקח    פנים ה  ם 
 ;  פרויקט ביצוע הל ד ע ראשר ייפקח מטעם המש

 
)כול מהמדד  :  "המדד" .2.1.20 לצרכן  וירקות(,  חירים  פירות    ם ורסשמפ   כפיל 

לעת  עמ   רשמי  מדד  כל  או  ,לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכהידי  -על ת 
   ;אותו ליףשיח  אחר

 
בלשון יחיד,   אמורך, וה, וכן להפלשון נקבהיש לראותו גם ב –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2

 .ל דבריםהדבקם שפי הקשרם ו-ן רבים ולהפך, והכל עלושגם בל
 

 ולת הפרויקטחת .3
 

המכרז  לגרועמבלי   .3.1 במסמכי  אי  :כולליקט  הפרו,  באמור  מהרשוישוקבלת    ת ורים 
ה/ו סמכות  המו כל  דיןכי  פ  על הנדרשים  ים  אחרהאישורים  או  את    ,ל  ההכנות  וכן 

ו )כגון:ר הפ  צועביל  הדרושיםסידורים  ההדרושות  אדם  ויקט  כליםכוח  הציוד,  ו  , 
 , (וע הפרויקטוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצקב  חר, ביןוכל משאב אמשרדים, 

 
העירייה,   רשאית דנא,  ז  כרלמ  תוגשו ההצעו ה   ל עוד לאובהר כי כפק, מ למען הסר ס .3.2

דעתה  פי -על לשני עד בלה  שיקול  להוס  ת ו,  הפרויקט,  תחולת  לגרוע  את  או  עליו  יף 
 רז.  ש את מסמכי המכמסר בכתב לכל מי שרכ ה על שינוי כאמור תידעוה נו. ממ

 
 ופת ההתקשרותקת .4
 

דריים,  לנחודשים קיים עשר(  )שנ  12היה למשך  זה, ת  חוזהמכוח  תקופת השירותים   .4.1
 ילת ההתקשרות.  חת ועד ממ ל תח  אוהי

 
לאספקה    התקופה הנדרשתיל, כוללת את  ה לע קוברות הנ תקשהה  תכי תקופ  הר,מוב .4.2

מכונות  הל  ועל שבפ זה  ותהכלול טיאוט  ה שלוש  ועד חודשים ממ(  6)  ישהש)  בהליך 
העמשל הזמנת  לזוכהוח  את(בודה  וכן  מהתקופה    ,  לצורך  עה  הודשלוח  הנדרשת 

ע להאמוש  מיל  בכתב  וופציה  אספקה  שלרכישה,    פות נוס   טיאוטמכונות    אחזקה 
   יל(.לע  1.3 סעיף)כאמור ב

 
ל .4.3 זכותה  את  העירייה  שלו  אספקה רכישה,  מימשה  טיאו  אחזקה  נוספות  ט  מכונות 

פי הליך זה  -ת עד לתום המועד המוקצב עלופת ההתקשרוארך תק , תו)כול או חלקן(
א  של  בפועלה  לאספק מכל  הטיא חת  מועד,  פותהנוס  וטמכונות  אם  יהיה    גם  זה 

 ה לעיל. ות כהגדרתקשר אחר תום תקופת ההתל
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ההתקשרות  ופת  את תק  לעתת  מעאריך  את הזכות, להירייה שומרת לעצמה בלבד  עה .4.4
הצדדים על  נוספת  לתקופה  ,  בין  תעלה  נחודש  12שלא  "פיוס ים  )להלן:  התקופה ם 

 .  "(המוארכת
 

חייבות ת התאין בה כדי להוועיל,  לאמור ל  אםהתרות בההתקש רכת  אהמובהר, כי  
ל העירייה  ההאופוש  מיממצד  האופציה  ובכל  ,  לה  נתונה ציה  מימוש  מקרה, 

 .  ת תקצובבקבלתלוי  יאוט נוספותות טמכונ קה שלרכישה, אספקה ואחזל
 

 רכת.מואה הקופהת יחולו בשינויים המחויבים על החוז תנאי ה .4.5
 

 :זוכההמציע הבין העירייה לבין  חוזהה תנאים מוקדמים לחתימת   .5
 

 ים:  ם הבאבתנאית ני ה במכרז, מות זכת  צעתוהש בין המציע  חוזההמת  חתי
 

 מטעם הזוכהשר פרטי איש הק .5.1
 

הזכייה  מועדמימים    7  וךבת .5.1.1 ל הודעת  הזוכה  ימסור  את  ,  העירייהגזברות  , 
מטעמו,   הקשר  איש  של  הזהותו  אצל  עמו  זוכהפקידו  התקשרות  דרכי  וכן,   ,

 "ב(.  נייד, כתובת דוא"ל וכיופון למס' ט)
 

חשב איש הקשר  ה, ייהקשר מטעם הזוכ   אישמובהר, כי לאחר מסירת פרטי   .5.1.2
וע זוכה להמורשה של הכנציגו   מבחינה של העירייה  א יהווה  והו  ניין,כל דבר 

בי ובת  כתכ קשר  הצדדיםליצירת  דבן  לכל  וזאת  וענ ,  גם  ייןר  לרבות,  לעניין  , 
מ לאחר  השירותים  הט סירת  מתן  למכונת  היאוט  ביעירייהידי  אחזקה  ,  צוע 

 מוש האופציה הנתונה לעירייה.  שוטפת ומי
 

אשר תימסר  לבד,  כתב בפי הודעה ב-עלו של איש הקשר תהיה  כל שינוי בזהות .5.1.3
 . ובצירוף פרטי איש הקשר החלופי מטעם הזוכה לעירייה, 

 
 חוזה פי ה -בויות הזוכה עלטחת התחיית להבבוער .5.2

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

התחייבויובטחלה  אית בנק ה ת  שלפי  מסירת  ביצועערבות  )"  חוזה תיו   .)"
להשבת הערבות להבטחת  קדם  ומי  תהיה תנאה,  י העירילידי    אמורערבות כה

  ן(.ל הל  69.יף : סע )ראה ההצעה
 

התחייבויות  עה .5.2.2 להבטחת  ע  הזוכה רבות    המצורף  ח לנוס  בהתאםרוכה  תהיה 
ת  הודעועד  דוע בממדד היהיא תהיה צמודה ל(.  13'  מס  טופס)  המכרז  למסמכי

 זה:  ךבהליכונה בגינה זכה בהתאם לסוג המ כייה לזוכה, וסכומה יהיה הז
 

רחובות כמעבור   .5.2.2.1 טיאוט  בסעיף    ונת   ₪   65,000  :1.2.1.1כאמור 
 . )כולל מע"מ(

 
רחובותעבור   .5.2.2.2 טיאוט  אין"(ר)"ט  מכונת  ף  בסעי  כאמור  ייד 

 .)כולל מע"מ( ₪ 5,0005: .21.2.1
 

  ₪   5,0003:  3.2.1.1כאמור בסעיף  המדרכות  מכונת טיאוט  עבור   .5.2.2.3
 . )כולל מע"מ(

 
כבהמו .5.2.3 הערבותר,  הת  י  החייבולהבטחת  בת  כהזויות  למותהיה  כל    שךקפה 

שלושה  תקו ולמשך  הצדדים,  בין  ההתקשרות  לאחרפת  סיום  מוע  חודשים  ד 
הצדדים.  ההתקשר בין  הא  תוקף  הארכתות  תנאי  תהווה  מורה  הערבות 

 התקשרות בין העירייה לבין הזוכה.  ת הלהארכ וקדם מ
 

 בוטל .5.3
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 ום ע תשלבנק לביצוטי חשבון רפ .5.4
 

פרטי    העירייה את   ותלגזבר ה  וכ ר הזסוימ,  זכייהדעת הם ממועד הוימי  7וך  תב .5.4.1
 (.14 טופס) לומיםחשבון בנק להעברה התש

 
הבנק  כה  הזו .5.4.2 חשבון  פרטי  את  להגיש  יתר  לתשלורשאי  עם  ביחד  מסמכי  ם 

 עה.  להצ ר התשלומים יבוצעו לחשבון שיצורףה כאמוובמקר הצעתו,
 

 יטוח ב .5.5
 

לפי כל אחת  )  אוטת הטיכונושל מ  תך זה עניינו אספקה חד פעמייוהל   מאחר .5.5.1
וח מיוחדות. עם זאת, חובה יהיה  טלא נדרשות מן הזוכה דרישות ביבנפרד(,  

  )כולל הובלה בים  כנגד כל הסיכונים  לל כו  וחאוג לביטדוכה בהליך זה להזעל  
היצרן ועד  ן  ן מאוט והובלתטיבגין רכישת מכונות ה  (ופריקה וטעינה בנמלים

 . צרי העירייהלח
 

תהיהעיריי .5.5.2 התשלום  הה  ביצוע  את  להתנות  כרשאית  בהצעת    ולו,  חלקו,  או 
   יל. לע אמור כיטוח מתאימים אישורי ב 

 
 עתו צ התוקף בדבר הצהרת זוכה  .5.6

 
הוים  ימ  7בתוך   יחתום ממועד  הזכייה,  על  זה  דעת  המצורף  וכה  בנוסח  הצהרה 

על  תו של הזוכה  ו. יובהר, כי חתימהליעות מנבאמצזאת    זה,  זלמכר  61כטופס מס'  
ייב, ומהווה תנאי מח  חוזההצדדים בות  מהותי להתקשרמהווה תנאי    61מס'    פסטו

 ה.   עם הזוכ   חוזהיה על ת העיריתימחל מוקדם
 

 ים היעדר ניגוד עניינדבר יה ביריהע  שור יועמ"שיא .5.7
 

  יתתנ מו,  כההזו  עם   חוזהה  לע  העירייה  חתימתכל האמור לעיל,  גרוע ממבלי ל .5.7.1
  ו/או   עניינים  ודניג   היעדר  לעניין,  ייההעיר  של  המשפטי  עץהיו  אישור   בקבלת
 .  בוריצ הנבחרי משפחה לעובדי עירייה ו/או  קרבת

 
מכחל .5.7.2 להלק  ההצעות  זההגשת    כחלק ,  להצעותיהם  ף לצר  המציעים  על   , יך 

  משפחה   בתרקאו  /ו  עניינים  ניגוד   היעדר   בדבר  הצהרה,  זה  זכרממ  נפרד  בלתי
   להליך זה. 8ופס מס' טכורף בנוסח המצאת , זציבור  נבחר או ייהעיר בדלעו

 
הענייניניגוד  בדיקה   .5.7.3 בסיס  על  היתר  בין  תעשה  המם  )ובעלי  צי צהרת  ע 

בוה לתפקידים  בתאם  יכ8'  מס  כטופסף  ורצמנוסח  ,  והיא  תבצע  לה  ולה  , 
 ם.  עות של המציעים השונידיקת ההצ מבכחלק 

 
כי   .5.8 י ל שהזוכה  כ כיודגש,  ם  וקדמי קיום התנאים המ יף זה לעניין  ע תנאי סעמוד בלא 

הימה  לחת )לרבות,    עם  זהחועל  מצורפת  הספק  ההצהרה    16  מס'  כטופסחתימת 
  רשאית למסור   הריי העיתהא  ,  ההזכיי  יום משלוח הודעתם מ ימי  14וך  תב  להליך זה(

 ה בשל כך. ע יאחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תב מציעל כל  פרויקטאת ביצוע ה
 
 נים ת זמחולו .6
 

 ם כדלקמן: ינה הז ליך תוכננים להלוחות הזמנים המ 
 

 מסמכי המכרז רת מכי .6.1
 

היא תתקיים    ,10:00:  הבשע   1220  ינואר   4יום  ב  תחל  המכרז  מסמכי  רתמכי .6.1.1
  1202  ינואר  25  יוםים בתי ותס  00:31  -עד ל  9:000ת  ה', בין השעו  –'  א  םימיב

 . 13:00: בשעה
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כי  תפשתמהלב  תשומת   מועדיים  הנם  לעיל  המפורטים  שעות  המועדים  ם 
כי    לקחת בחשבון. עם זאת, על המשתתפים  העירייהדי  משרב  קבלת הקהל

ומ העירייה יתכן  פתוחיה  לא   שרדי  באופן  יו  אוצרים  ולכל  התקיף  ופה  רך 
 . קובה לעילהנ
 
לחלוטין   ופן בלתי אמצעי ועצמאי של המשתתפים לבדוק בא  ם תובמחכן,    לע
ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בתפה  ותת שעא ובמשרדו של  יחה  כלל 

הכימז מער  טענה  כל  תשמע  ולא  בפרט,  כלשירייה  משתתף  בעניין  צד  הו 
 .   ראמויחה כות הפתשע

 
המכסממ  את .6.1.2 יה נ  רזכי  לטרה  עיריית  מזכיר  אצל  רכושל  יהיתן  זאת    ר אח, 

   .הטקת הגבייה של עיריית ר תשלום דמי הרכישה במחל
 

שלם  עלות .6.1.3 ואחזקה  אספקה  ה של  םרכישה,  ף  אל)  1,500  הינה  מכרזמסמכי 
)כ  (מאותוחמש   מע ₪  אשרולל  ל  "מ(,    מחלקת )באמצעות    עירייה ישולמו 

קהגבייה(   מסמבמועד  לקבלתהמכרז  כי  בלת  כםוכתנאי  מובהר,  ות  על י  . 
 בשום מקרה.  תוחזר רז לא סמכי המכ מ קה של אחזה ורכישה, אספק 

 
  של  יחהלעיל ביחס לשעות הפת  6.1.1תפים לאמור בסעיף  תשהמתשומת לב  

תיחה של מחלקת  גם ביחס לשעות הפ  כוניםאלה ניה. דברים  רי עידי המשר
טין את שעות  אי לחלועי ועצמל המשתתפים לברר באופן בלתי אמצהגבייה וע

כל  מ  כל טענה  ולא תשמע,  הי ת הגבימחלק  חה שלהפתי בעניין  משתתף  צד 
 . זה

 
כי .6.1.4 של  מודגש,  ואחזקה  אספקה  המ  רכישה,  ידימסמכי  על  טרם    כרז  המציע 

ל  ההצעות  היהגשת  המציע  ףס  יאנת  א מכרז  הצעת  יצרף  .  להגשת  מציע  כל 
 .מסמכי המכרז כאמור רכישה, אספקה ואחזקה שלתו אישור בדבר להצע

 
 וקדםרישום מביצוע  .6.2

 
  להירשם  עיםעל המצי  בהחו  ,זאת. עם  םיתקיים מפגש מציעיא  ה לליך זהב .6.2.1

מ משלזאצל  באמצעות  רהט,  עיריית  בנוסח   וח כיר  מוקדם  רישום    טופס 
קדם, ניתן להשתמש  ישום המו הרך  לצור)  זהיך  להל  17ס'  כטופס מהמצורף  

 .  (באתר העירייהבקובץ שמפורסם בטופס המצוי 
 

וש את מסמכי  ניתן לרכבו  ש  עדומן המ  יתקיים החלהמוקדם  הליך הרישום   .6.2.2
 . 13:00בשעה  1202  ינואר 20 יים ביוםסתי והואכרז זה מ

 
כבהמו .6.2.3 הרי  ר,  המהליך  בתשל  נואיעצמו  וקדם  ישום  אוםכרוך  גשת  ה  ולם, 

למכר כרוכההצעות  עבור  ז  בתשלום  שלה  ואחזקה  אספקה  מסמכי    רכישה, 
   . לעיל  6.1סעיף ורט ב ם למפבהתארז, המכ

 
ס טופ)טופס הרישום המוקדם  ך זה, ישלח את  ליבה   תתףלהשע המעוניין  מצי .6.2.4

כשה17ס'  מ חת(  עלוא  לידו-ום  עד  ה,  הקמועד  לעסופי  למילבוע  זאת  זכיר  , 
 .mazker@iula.org.il:אבו אלחסן, לתיבת דוא"לעלי  עיריית רהט, מר 

 
פקסי   העתקאת   למס'  לשלוח  יש  לחילופין,    9914860-08 מיליה:הטופס  )או 

ידנית,   למ  של  רדו למשבמסירה  הכניסה  בקומת  המצוי  העירייה  ן  נייבזכיר 
  .העם אישור המסירביחד להצעה ותו ולצרף א, .יריית רהט(ע
 

ם  אופן יזווב עצמומשתתף מעוניין, לברר ב ל ית שבלעד אחריותו ה מחובתו ועל .6.2.5
ק טופסאת  המוקדם    בלת  על  אצ )המלא(,  הרישום  רמזכיר  ולא  יריית  הט, 

ק אי  בדבר  טענה  כל  היחידה  א  פסוהט  בלתתשמע  והאחריות  המזכיר,  צל 
 . פיםהמשתת ת עלכאמור מוטלום המקודם  רישת ליוהבלעד
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הרישום .6.2.6 תה  ביצוע  מהווה  להשתמוקדם  מוקדם  כל  במכרז  תפותנאי  ועל   ,
  הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעידה ס תק טופצעתו את העף להמציע לצר

הגשתו   העיעל  )הודעתלמזכיר  מש  רייה  אישור  יה,  מיל קסי בפ  לוחדוא"ל, 
 .  חותמת "נתקבל"(

 
  ם במכרז, משתתפידעות להו  של  ר משלוחיא לאפשה   וקדםם הממטרת הרישו .6.2.7

ו/מ  לשנות  אתועדים  ו  או  המכרז,  העיריהל כן,  תנאי  של  המענה  את  יה  פיץ 
 בות עיון במסמכי המכרז.תעוררו בעקשיפים משתת שאלות ל
 

של   כימובהר,   .6.2.8 ואחזקה  אספקה  א  רכישה,  המכרז  תנאי מה  ינהמסמכי    ווה 
רכישה,  רם  גם טקדם  , וניתן לבצע את הרישום המוהמוקדםום  רישלביצוע ה

 .  זרמסמכי המכ אספקה ואחזקה של
 

אסכי  ש,  יודג .6.2.9 ורכישה,  שלאחזקפקה  המ  ה  מהווה  ז  כר מסמכי  ביצוע  אינה 
 .  וקדםם המהרישו ע את, ובכל מקרה יש לבצ כאמוררישום מוקדם 

 
 שאלות הבהרה  .6.3

 
  לפנות אל  המציעים   אחד מן  כל   רשאי  ,13:00  בשעה  1202  ארינו  20  ליום  עד .6.3.1

 . לחלק מהםו כרז אכי המקבלת הבהרות בנוגע למסמבבקשה ל העירייה
 
כי  בהיו   מוקדם  םרישו  מהווה  אינו,  כאמור  ההבהר  תול שא  חלומש  גםר, 

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

 
  אבו  יל עזכיר עיריית רהט, מר  מל  בלבד  בכתב  שלוחל  יש  ההרהב  ת לושא  את .6.3.2

ההשאלו  העתקאת    בד.בל  .ilmazker@iula.orgדוא"ל  ל,  אלחסן יש    בהרה ת 
 . Legal@rahat.muni.ilירייה לדוא"ל: של הע  יתמשפטה הכוללשר עבילה

 
לייעל  לע .6.3.3 המענאת    מנת  לשאהליך  ההבהה  על   רהלות  לשמור  מנת    ועל 

, על המשתתפים לשלוח את שאלות ההבהרה שלהם  ונההפ  הדיסקרטיות של
וורבפורמ בלordW)ד  ט  וזאת  בד (  בלבד,  תבטבלה  אשר  הפ ,  לעמ'  כלול  נייה 

בחובר הרל המכבנטי  הרמהרז,  ת  מלב סמך  מבין  המכרזנטי  הסעיף  ,  סמכי 
במסמך,   ההבהרההרלבנטי  ל,  וכן  שאלת  מענעמודה  ואשמתן  תהיה  ה,  ר 

 : ערוכה כדלקמן
 

 מענה  שאלה  סעיף  מךמס ברת עמ' בחו מסד
1.      
2.      
 

ומ  ספקכל    הסר  למען .6.3.4 לא  מובהר  העירייה  כי  שודגש,  התקבל  הרה  ב אלות 
ודעות  ה: ון(, כגordW) ורמט וורד פ שאינו טמבפורה או באופן שונ אשר יוגשו

פקסימ והעירדוא"ל,  ללא  ייה  יליה,  ששאלות  תשיב  יוגשו הבהרה  לא 
   . ללעי 6.3.3ר בסעיף  בהתאם לאמו

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

 . שאלות ההבהרהלהתייחס ל
 
להוראות  תאם  בהו לה  גשיושה  ההבהרלשאלות  יה  תשובת העיריי  בהר, כומ

א  6.3.3סעיף   יהווה שינלעיל, לרבות, מענה  ,  רזנאי המכתנאי מת ל  וי ששר 
כועלי העירייה  לאתר  למשתתפים  ה  לעקוב  המש  תובומחהודעה  תתפים 

ו/אאלות האחרי המענה לש באופן רציף ושוטף   ו לשינויים במסמכי  הבהרה 
זה ז.  הליך  גהוראה  חלה  הו  על  מטעם ם  ליוש  ייההעיר  ודעות  ר  אתעלו 
 . העירייה
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  למסור ( !!  בת לא חייאך  )  ית רשאריה תהיה  מן האמור לעיל, העי  עלגרו מבלי   
ה ה  מענהאת  שנמלשאלות  לכהבהרה  הסרו,  בית תמשל  אשר  רישום  פים  צעו 

 ות דוא"ל בלבד.  צעות הודע את באממוקדם עד למועד התשובה, וז
 

ה  ריייעהשל  נה  המעת  כרז א להצעתו למ  המציעים לצרף  אחד מן  חובה על כל .6.3.6
ההבהר המענ  ללכוה,  לשאלות  שבהם  באתר  במקרים  פורסם    ייה,העירה 

 . ידו-ומות על תחמאושרות ו כשהן
 

חסות של העירייה אלא  היה תוקף לכל התייי  לא  כי  ען הסר ספק מובהר,למ .6.3.7
 בלבד.דעה בכתב ה בהואם ניתנ

 
 הגשת ההצעות למכרז  .6.4

 
  1202 ינואר 27ום מי וחר יא  לא  , דבלב תידני  סירהמ בתוגשנה,  כרז למ ות צעהה .6.4.1

ל 13:00השעה    עד וזאת  ה תיב,  לכך    רזיםכמת  בלשכשתיועד    ת ושתימצא 
  "(.מועד הגשת ההצעות" :ט )להלןה בבניין עיריית רהרייהעימזכיר 

 
  הרה בעניין התנאיםן, את ההצזה, לפיה  ךים להוראות הליתשומת לב המציע

 .  הע ההציתר מסמכי ף ביחד עם לצריש הכספיים, 
 

לא  עמו.  מטח  לית שבנפרד או באמצעו יע  מצ  ידי כל-הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
הצעותתתאפשר   משתתבא  הגשת  עירימצעות  עובדי  אחרים,  או  פים  יה 

 .  ציבורי חרבנ
 

)או מי מטעמ .6.4.3 של שמות המציעים  צע רישום  ו( יהיה רשאי לבמזכיר העירייה 
את   לתיבשהגישו  המכרזים,הצעותיהם  ההחת ול  ת  את    אום  יעמצי ים 

 שליחיהם על מסמך כאמור.  
 

שת  איחור בשעת הגהצעות )לרבות,  ת ההגש  ועדשתתקבלנה לאחר מ ות  הצע .6.4.4
ותוחזרנה,  ההצעות( תיבדקנה  להיערך   .שהןת  מוכ למציע    לא  המציעים  על 

 .  למועד והשעה הנקובים לעיללמותן עד הגשת ההצעות בש בהתאם לצורך
 

הצעות בהתאם לשיקול  ה  שתגה עד  לעת את מו  עתית להאריך מהעירייה רשא  .6.4.5
הב עלי,  לעדדעתה  ששלחה  מן-לכל  בכתבה  דעהוכך  -ובלבד  המציעים    אחד 

 .יצעו רישום מוקדםהשתתפו ב ר אש
 

בזמובה שיכי  את  ר  בדבר  להודעה  תוקף  כל  יהיה  המלא  להגשת    ועדנוי 
תימס אשר  ההגשה(  שעת  שינוי  )לרבות,  ב-בעלר  ההצעות  או  דרפה  ך  כל 

 .  אחרת
 

להגשת ההצעות, יראו    ועדחלף המם  טרב  עוד ות  ההצע   תלהגשועד  הוארך המ  .6.4.6
 רכת המועד כאמור. האסכימים לאת כל המשתתפים כמ

 
 ת זמנים שינוי לוחו .6.5

 
 ך זה.  סמרטים במה תקפיד על לוחות הזמנים המפוי יירהע , כי מובהר .6.5.1

 
  תה על דיקושפי  על  ,  בכל עת ,  העירייה רשאיתעם זאת, מובהר ומודגש כי כל   .6.5.2

הנוגעים  נים  לוחות הזמ נות את  של,  הת החלטנמק  ל  רשידשת   בלימובלעדי,  ה
 . מך זההוראות מס שתינתן בהתאם ל בלבד, בכתבעה ודבה להליך זה, זאת 

 
הו  מובהר, .6.5.3 הליך  ב   ותעד כי  של  מועדים  שינוי  )ככלעניין  יפורסמו  (,  יהיוש  זה 

 ותודעי האחריף  ורצ  באופן שוטף  ובומחובת המשתתפים לעקבאתר העירייה,  
שכייה  העיר לרב ייההעיר  באתרסמו  יפורפי  ה,  לוחות  ות,  שינוי  לגבי  ודעות 

 הזמנים.  
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 ת כלליו הוראות   .7
 

 מסמכי המכרז  .7.1
 

של .7.1.1 ואחזקה  אספקה  לעיל  בהתא  תהיה  זרהמכמכי  מס  רכישה,  לאמור  ם 
 במסמך זה.  

 
במסמכ .7.1.2 לעיין  וללא  י  ניתן  צילום  זכות  )ללא  מזכהמכרז  אצל  יר  תשלום(, 

   אש.רמוני לפ ט אוםפי ת-רק עליית רהט, אך ועיר
 

  העיון  יתקיים  ,העירייה  לש  האינטרנט   באתר  יפורסמו  זה  מכרז  סמכימש  ככל
כיבלבד  האינטרנט  תרבא  כרז מה  במסמכי יובהר,  המכרז  מסמכתק  הע  .  י 

האינשיפורסם   העירייה,  באתר  של  לשם    ולא  בלבד  עיון  לצורך  הנוטרנט 
      רזים.לתיבת המכ הגשתו

 
והם נמסרים למציע    יההעירי  של   ה ושרכ  הם  זכרמ המסמכי  ם וזכויות היוצרי .7.1.3

השתתפותו  לש המכרז    לעשותאין    .בלבדבמכרז  ם  א שימכל  במסמכי  לא  וש 
    ו.  למטרה ז

 
הם רכושה של העירייה    במלואם,  הליך זה  כי מסמכיהר,  מוב פק  למען הסר ס .7.1.4

ידי  ג על  שמולאו  לאחר  ום  תוכלהמציע,  העירייה    ובנתונים   בהם   שותלע  כי 
דעתה הבלעדי, וזאת בין  ל פי שיקול  וש, עשימ כל    ם ציעיהמת  עו צהשמולאו ב

ה נבחר  אם  ובימציע  הפרויקט  את  אלבצע  לן  שלמצי או,  ם  כל  מבלי  תהא  ע 
 . לכך  בקשרעה תבי טענה או 

 
שימוש מכל סוג ומין שהוא    על  סרתובהר כי העירייה אוכל ספק, מלמען הסר   .7.1.5

חל ב המכרז,  בשלאו  קם  מסמכי  בין  ל כולם,  ובין  אליןורשיעמות  רך  לצו   א, 
 ות במכרז זה. תתפהש

 
 ם אישור הבנת תנאי .7.2

 
מצ .7.2.1 אחכל  ליע  מסמכי  ראי  וכל  בדיקת  העשויים  התנאים  המכרז  והנסיבות 

 . ביצוע הפרויקטועל תו  הצעלהשפיע על  
 

יכל   .7.2.2 כמציע  אתאשר,  לידיו  קיבל  ק  י  המכרז,  וכמסמכי  והבינם,  הוא  ראם  י 
ע על  כ  את   צמומקבל  ואת  ההתחייבותנאיהם  נוסח    ם.הב  ורות אמה   יותל 

 .(1' טופס מסלהזמנה זו )  ורףישור מצ הא
 

כ  אל .7.2.3 של  תישמע  טענה  לאל  באשר  הבנת  המציע  לאי  והמציע  המכרז    תנאי 
 . חזר  ת כתקפה על פי מסמך זהזו מוגדר בו מהצעתו כל עודור זלח שאייהיה ר

 
סיבה .7.2.4 מכל  מהצעתו  ל  -שהיא    המציע  רהטתה  זכויעמדו  עיריית  כל    של 

ת  וב אמור, חילוט ערה, לרבות ומבלי לפגוע ברז זי מכפ   לע דין ו  יפ  לע  הסעדים
 ן(. ת )ראה להלהבנקאי 

 
 ז המכראי שינוי תנ .7.3

 
הדעת  את שיקול  ייה שומרת לעצמה  העיר ם,  רזיכל עוד לא נפתחה תיבת המכ .7.3.1

ל לשנות,  תנאהבלעדי,  כל  לסייג  או  מתנאי  עדכן,  בי  שההזמנה,    היא מידה 
 העירייה. רכי ם לצשירדמור נכא גיסי עדכון או  ורה כי שינוי,סב

 
ץ  שתופד,  בלבייעשה בהודעה בכתב    זמכרתנאי ה או עדכון או תיקון של  שינוי   .7.3.2

באשתתפים  למ פרסום  כאמור,  רייההעיתר  באמצעות  פרסום  חלק  הווה  י. 
 .  מכרזנפרד מתנאי ה בלתי
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י ו/או  עות בדבר שינו הוד ת החייבת( לשלוח א  העירייה תהיה רשאית )אך לא
המכנאלת   וןעדכ מוקדם  תפיםלמשת ,  זרי  רישום  ביצעו  בהתאם  אשר  זאת   ,
 שום המוקדם.   ופס הריא"ל שיימסרו במסגרת ט הדוטי כתובת לפר

 
כיבהרמו   למען הסר ספק .7.3.3 יהיה    ,  ניתנה  לא לשינוי    תוקףכל  לא  כך  א אם  על 

העירייה,    בכתב   דעה בהו מזכיבאמצעומטעם  עיריית  ת  ו רהטר  תתפים  המש, 
 .  יין זהבענ רישהד ואנה ו/טע  לכל  רים מראש עמוות

 
החת .7.3.4 מרשי  בחתימת  יחתום  עהמציע  שלו  כאמור  כל  ל  ימה  )בין  הודעה 

ובא נשלחה  ש בדוא"ל  באתליו  שפורסמה  הין  כחל,  ייה( עירר  אותה  ק ויצרף 
 .ועתהצהמכרז המוגשים במסגרת ממסמכי 

 
השתתפים  המ .7.3.5 קבלת  בתוך  יאשרו  משקבלתה  דועממ   עותש  24הודעה  תתף  . 

אי הע-לע  ה עההוד   לתקב  שרשלא  רשאית    ירייה,ידי  המכרזים  ועדת  תהיה 
שקיב   לראותו להכמי  בהתאם  שניתנה  הודעה  סל  יהיה  וראות  והוא  זה  עיף 

 ו. ודעה לידיהבעניין מסירת ה  טענה כלות מלהעלמנוע 
 

 פים משתתמידע המסופק ל .7.4
 

  ט ו/או ומפור  ירייה העי  דיל  ע  שתתפיםסופק למהמידע, לרבות המקצועי, המ .7.4.1
הינ זה  זרי מכמכ מסבל  כלו ב,  והעו  ידיעתה  למירב  העירייה  התאם  של  רכתה 

  נתונים  בהר כי מקום בו נמסרוזאת, מוופרסומו. עם    זה  כת מכרזבמועד ערי
אם,  יותי כמ בגדר  הוא  בלבהמידע  מומדנא  העירייה  ואין  לתחייד,  מלוא  בת 

הכמותיי הנתונים  בהיקף  לא  האמורים,  ולא  עריעת  ם  המכרז  בתקופת  כת 
 . תורקשההת

 
ן  ובאופ  םצמלבדוק בע  שתתפיםמהשל    מור לעיל, מחובתםוע מן האלגר   מבלי .7.4.2

כל  עצמא את  ה נתו ה י    יםקי סעה או    ים מקצועיוה,  יםטכניה,  יםמשפטינים 
מונטי הרלו אחד  לכל  הים  לשם  להם,  או  הצעותיהם  מגשת  מכלול    ילוישם 

 . זהחוהז ו מכרז על פי המכרהתחייבויות הזוכה ב
 

ת .7.4.3 וההצעות  לבהה  שנגתויערכנה  דיכות  ורא התאם  ו ל  ייחשבו    שתתפיםמהן, 
ז והגשת  כרות במהשתתפהמתאים לצורך    עיקצוומ  משפטיכמי שקיבלו ייעוץ  

בחתימתו  ההצע עלכל  של  ות.  מכ  מציע  מסמכי  יראו  רז  גבי  מן  זה,  אחד  כל 
ת  א  צעיב ,  קרא אותם והבינםקיבל לידיו את מסמכי המכרז,  ש  המציעים כמי 

הבדיקו והבירוריכל  מקב הו  וכי  לברר, ץ  חפש  םת  אא  עצמו  על  תנאיהם  ל  ת 
 ת בהם. ת הכלולוואת כל ההתחייבויו 

 
 הגשת ההצעות  .8
 

 ז נאי המכרלתמה התא .8.1
 

ערוכ .8.1.1 תהיינה  המכר  גשות ומוות  ההצעות  תנאי  המצ ז.  לפי  להתעל  ייחס  יע 
ה  לכל  בתנבהצעתו  הנדרשים  הפרטים  ל ולצ  מכרזאי  הרף  כל  את  ם  מסמכיה 

חובה  רשיםנדה המצי.  לעל  הס   תא  מלאע  המופיעים  הפרט   ו/או  םפייעכל  ים 
 יפים ללא מילוי. להותיר סע בהצעתו בשלמותם ואין  

 
רש .8.1.2 לצהמציע  העתאי  להצעתו  מקרף  מסמכים  של  יעים  המצ  ים. וריקים 

לצר העתקים  רשאים  מקורף  מסמכים  של  העתק  צילומיים  שכל  ובלבד  יים, 
יהי כאמ כנאמן ור  מאושר  עלמקו  ה  או ל  ר  עו"ד  העי  ידי  יה  הת ה  ריי רו"ח. 

פיע  ת,יארש למצ   ל  לאפשר  דעתה,  משיקול  אישור  לצרף  על    עו"ד/רו"ח יע 
 פתיחת הצעתו. גיש, גם לאחר ים שהשל המסמכ תאימות למקור 
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שנ  מסכים,  עציהמ .8.1.3 במידה  בהצעתו  פלכי  טעו  ו/או  חשבוניות  ויות  טעויות 
יקון  ה הכספית לת לכההש תהא    לתקן הטעויות,הא העירייה רשאית  סופר, ת

תההו  הא,תאשר   תיא  ול לכ צעה  שבוצעת  לאחר  הטעויות  ועדת  קון  ידי  על  ו 
 מכרזים. ה

 
תהא    ייהאות כל דין. העיר מתיישב עם הוראינו  עה דבר שלא יהיה בתוכן ההצ  .8.1.4

עלרש שיק   אית,  הפי  דעתה  שיול  הצעה  כל  לפסול  הת בלעדי,  בה  ניה,  ש 
שינוי,   השמטהסתייגות,  או  ביח תוספת  לה  ה תנס  בכל  הה.  מכרזאי  חלטה 

 תה הבלעדי של העירייה. ה לשיקול דענ ל נתו הנ" םמקריהמה מקר
 

כל  ן הלמע .8.1.5 בזסר  מובהר  כיספק  למ  את  לתקן  יםציעאסור  להוסיף למחוק,   , 
 . הליך זה כיסמת מת אאו לשנו

 
כאלהקרבמ ועדתים  תהיה  מחיקהית  רשאהמכרזים    ,  שינוי,  בכל  ,  לראות 
תיקון  ספת  תו מ כאמוראו  הסתייגות  ש,  מום  המציע  ו  א  זהיך  להי  תנאשל 
 . טעם זהמכוחו, ולפסול את ההצעה מ שאמור להיכרת חוזהה

 
 וגן ליך הההצעה ושמירה על הסודיות  .8.2

 
לגרוע   .8.2.1 רשאיש  גדמולעיל,  מהאמור  מבלי  אינו  המציע  את  כי  פרטי    לגלות 

לאחרים   בפ  ,בכללהצעתו  זה  במכרז  אחרים  לבצע  ולמשתתפים  ו/או  כל  רט 
או תיאום הצעות  /וה  י הט ו  א /נות וסי כסו תניה ו/א שום קנויש בה מש  ולהפע

 יבורי. כרז צכללי השוויון החלים במבעת פוג וגנת הו/או הגשת הצעה בלתי ה 
 

להזמנה    (2ס'  טופס מך ) ת אי קבלת דמי תיווצהרל ה בנוסף כל מציע יחתום ע  .8.2.2
 כחלק ממסמכי ההצעה. ישהויגזו 
 

באמורא .8.2.3 זה  ין  מלגרו  כדי   בסעיף  כלהוע  החלדין    ראות  ית  ב   שלת  וטו/או 
ח   טפשהמ ההצעבדבר  פרטי  של  הגילוי  במות המשובת  וכל  תתפות  מציע  כרז 

כן מסמכי  תו  לוי רייה בעניין גי דרישה כנגד העי  ו/או  על כל טענה מוותר בזאת  
 . ההצעה שלו

 
 תומה הצעה ח .8.3

 
רשי  ומ המציע או של  תהיה חתומה בחתימה מלאה של  ה,  ספחיכל נעל  ההצעה   .8.3.1

של  יהחת המצצי הממה  )כאשר  בהתאם  תוג  יאוה  ,אגיד(ת  נוה   עיע  לתנאי  ש 
 בצבע כחול(. עט בלבד הזמנה זו להציע הצעות )ב

 
ימציא א .8.3.2 מורעו"ד  של    ישור המציע  זהות  בדבר  רו"ח  מטעמו  ימה  החת   שיאו 

ההצע יתרוכי  וכל  נחתמו    ה  המכרז  מורשי-עלמסמכי  כאמור    ידי  החתימה 
 (.  3ס' טופס מ)

 
  י ההצעה מכ מס תהגש  אופן .8.4

 
 הבאים:  גשה אתהה תבע  תוצעלהף רצעל המציע ל .8.4.1

 
 טופס הרישום מוקדםכל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות,   .8.4.1.1

א מסירבצירוף  ותו,  ישור  הבהרה  לשאלות  וי  שינכל  תשובות 
על  המכרז  במסמכי  העירייהיד-שבוצע  במס   י  זה,  כאמור  מך 

ומלאים;והכ חתומים  כשאלו  כ  ל,  תוגש  עצמה  א  שהיההצעה 
מזוההטפה  מעב  סגורה זה  מספ  כתיבת  טעמל,  לא  רו של מכרז 

 .רכי זיהוי בלבדלצ
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טו12ס'  מ  טופס)  הכספיתההצעה   .8.4.1.2 מס'  א,  מס' ב12פס  טופס   ,
הענ לפ   ג12 עתוגש   ( ייןי  יביחד  מתם  ההסמכר  כשי  היא  צעה, 

אשאטומה  במעטפה  סגורה תס,  " ר  במילים  ".  מחיר  הצעתומן 
המ הצעת  ובה  לאחר  המעטפה  רק  תיפתח    עמידת   בדיקת חיר 

 .זכרהמ  של הסף  ינאבת  יםהמשתתפ
 

 .  ייפסלו על הסףה, גלויורה בצוגשו כספיות שיות הצע
 

בנקאית   .8.4.1.3 ההצלהבטח ערבות  בה  עהת  להורתקיפה  אות  תאם 
 סמכי המכרז.    ורף בנפרד מכל יתר מ תצשר , אמסמך זה

 
עמ מה  כל .8.4.1.4 להוכחת  הדרושים  והאסמכתאות  בתנאי  יסמכים  דה 

 סף.ה
 

המסומנים  הטפכל   .8.4.1.5 ם  יפצורהמ  17  עד  1'  מס  כטפסיםסים 
 . םמיחתוים ומלאם כשהזו, נה זמלה

 
)   המצורף  חוזהה .8.4.1.6 זו  ב'להזמנה  ע או  די המציי-(, חתום עלמסמך 

 .  דין-רךידי עו-לע מת מאוה תימתימה מטעמו, והח י החמורש
 

גי  כל מסמכי ההצעה .8.4.2 )עותק  ירייה  עבי הנוסח שנרכש מידי ה וגשו אך ורק על 
נטית, יצורפו  ה מגידבי מעל גגם  ם  נתוני(. במידה ויש צורך בהגשת  לבדר במקו

)א סמכי המכרבהתאם למ  םתקליטורי דיגיטלי אחז  כגוןו אמצעי אחסון  :  ר, 
 ן קי(.    או דיסק 

 
יח .8.4.3 איבאופ   תוםהמציע  כל  שי  ן  מעל  הצעתועמודאחד  כאשר  י  העמודים    כל, 

וחתומים לצורך   יחתום באמצעות    גידתא   הנומציע שיהוי;  זיהיו ממוספרים 
ו תאגיד  נ החתימה מטעמו. מציע שהרשי  ומימת  ף חתירובצגיד וחותמת התא 

 מסמך זה.  ל ת בהתאםעמו, זאשור בדבר מורשי החתימה מטו איצרף להצעת י
 

מסמכי .8.4.4 הה  כרזהמ  כל  לרבות  ה  מסמכיםמצורפים,  תנאי  יוגשו    סף להוכחת 
כולל   מסודרת,  ומ  נייניםעמפתח  בקלסר/תיקיה  רספומפורט  שר  כל  ץ  ל 

ר  פפרד בחוצץ הנושא את מססף יו   תנאי כחת  להוש  המוג  העמודים. כל מסמך 
זה,  ך  ור במסמאית כאמכקבוע במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנק  ף,תנאי הס

   כי המכרז.מסמ ר ית למכתצורף בנפרד  
 

המכרז .8.4.5 לשיקים,  ועדת  הבלעדי  ול בהתאם  רשאית  דעתה  תהיה  לא    –,  אך 
    .  ילרט לעצורפו אליה המסמכים כמפוי לאשר  הצעה א  ולפס ל -  תחייב

 
 הצעה קף הות .8.5

 
( ימים מן המועד  90תשעים ) זרה, למשך לא זכות חל ההצעה תעמוד בתוקפה,   .8.5.1

 . תעוגשת ההצחרון לה הא
 

העירייה   .8.5.2 כאמ  כתהארעל  החליטה  ההצעות  להגשת  תעמוהמועד  לעיל,  ד  ור 
( תשעים  למשך  בתוקפה  מכל 90ההצעה  ימים  נ   (  שנמועד    גשת לה  קבע דחה 

 הצעות.  ה
 

רשאית  .8.5.3 שתו  יךלהאר   העירייה  כלקף  וזאת  הצעה    ל  במכרז,  זכתה  ד  עשלא 
 במכרז.  הזוכה   זה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעהימת חולאחר חת 
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 ת ההצעות בדיק .8.6
 

הע  תיבדק  עההצכל   .8.6.1 ידי  ההצעות,ירייהעל  בדיקת  לצורך  ועדת  ת   .  הא 
פחות(, את גזבר  ל ה)לכול  י שיכלמקצוע   ה מנות צוות בדיקהמכרזים רשאית ל

שמשפ ה  היועץהעירייה,   העטי  ונציג    ייה,ר יל  העירייה  או  אהמזכיר  גף 
 .  טיתבנחלקה הרלהמ

 
הבדיק .8.6.2 את  לבצע  רשאית  ההעירייה  של  ההצעטכניים  ה   טיםהיב ה  ות  של 

 והבלעדי.  עתה היחידי  ד פי שיקול-איש מקצוע מטעמה שיבחר על ותעצבאמ
 

מהאמ .8.6.3 לגרוע  לעיל ומבלי  העיר ר  רתה  ייה,  עלא  שיקו-שאית,  דעתה  פי  ל 
,  א לנכוןמצשת ים כפי  ח ם ומומ עציביוצעות  ת ההבדיק  לצורךזר  עילה ,  בלעדיה

   דים.כעוב ידה-לרבות, אנשי מקצוע המועסקים על
 

 רזמכם ב תפימשא ומתן עם המשת .8.7
 

על   .8.7.1 שומרת  משא  העירייה  לנהל  בומזכותה  המתמודדים  עם  מכרז,  תן 
 משפט. ין ולפסיקת בית הל דלכ  פוףות, בכמתאימ  ו שהצעותיהם נמצא

 
 ן כאמור.  תול משא ומה ירייה לניהע  יגים מטעםצות נ למנ יארש ייה יר ש העאר .8.7.2

 
על .8.7.3 ייקבע  ומתן  המשא  ניהול  ועדיד-אופן  המי  וע כרזי ת  כי  מובהר,  דת  ם. 

א ומתן עם המתמודדים  משה רשאית לקבוע כל צורה לניהול הים תהירזהמכ
 כדלקמן:   בועלק היה רשאיתהיא ת   ,ין זהבמכרז, ולעני

 
המ .8.7.3.1 ומכי    נמצאו עותיהם  שהצם  עימציהכל  עם  ם  יייתקתן  שא 

שרות והנמוכות ביותר )לפי  י ההצעות הכל רק עם בע  ו כשרות, א
ה לעכאמוועדה  קביעת  גם  ר  לרבות,  בע  מציעם  יל(,  על  שהנו 

 יחידה למכרז; 
 

ומתן   .8.7.3.2 המשא  מציע יתכי  כל  עם  כל    קיים  בנוכחות  או  בנפרד, 
רשנמצא  מציעיםה ומתן  ים  אוי ו  המשא  ולהליך  עדת  כאמור; 
משא ומתן  ההמנהל את  ניק לצוות  העל  תאייה רשהם תרזימכה
הפגישטעם  מ מסגרת  את  לקבוע  הסמכות  את  עם העירייה,    ות 

 ם השונים;תתפיהמש
 

ל .8.7.3.3 ושינ  תצווכי  המשא  את  לקיים  הל  הסמכות  תינתן  מתן, 
מיטבמ ההצעה  מתן  של  הליך  ומתן,  המשא  וסובסגרת  פית  ית 

(Best & final  בין שההצעה ,)כדי    ו תוךצמ ע  ותוצ לינתן  הסופית ת
נפרד לתיבת    תוגש  עה הסופיתצובין שהה  הישיבה,  קיום באופן 

ל בהתאם  וזאת  שי מועדיהמכרזים,  עליקבע ם  הצוות  -ו  ידי 
 המשא ומתן.   אתהל המנ

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

ה  שונים, רוניש ה  מציעיםיהיו  לצוות ם  להגיש  הפועל    שאים 
 ז.   אודות המכרם ניו ש סמכיםמה, ריי עיטעם המ

 
ו מפגש  כל    םבתו .8.7.4 במשא  המשתתפים  מבין  מי  לבין  העירייה  בין    מכרז,מתן 

פייע המתעתד  רך  נאופרוטוקול  ביהן  ומתן  השא  פרוטוקול  ול  הצדדים.  ין 
 רז.   ומתן יהווה חלק ממסמכי המכא המש

 
  יה תהלא  א  והי,  תן כאמורמייבת לנהל משא ומתחנה  ירייה אינכי הע  ,מובהר .8.7.5

 .  המשתתפים במכרז םשא ומתן עמשלא לנהל טתה  ק את החלנמת לייבח
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 תאות ואסמכ נאי הסף להשתתפות במכרזת .9
 

במכר להשתתף  ר רשאים  מז  הציק  התנאים  כל  על  העונים  עמ  באיםעים  באחד  יד )אי  ה 
 : לקמןכדאת  כל ז , (ףעל הס  הלגרום לפסילת ההצע הנאים עלולהת

 
  לראישאזרח  תושב או הנו  המציע .9.1

 
לת ,  חברה,  עמותה  :הינומציע  ה .9.1.1 רשומים  ומאוגדים  ה  , רהציבועלת  וחברה 

שבים  תושל  ות  או שותפ  ( עוסק מורשהראל )ח ישיחיד תושב ואזר או  בישראל  
 .  ורואזרחים כאמ

 
עמ .9.1.2 הוכחת  בתנילצורך  הציע  של  המציעידתו  על  הנ"ל,  הסף  לצרף    םאי 

 ם:   תק המסמכים הבאיהע  את םהצעותיהל
 

   שוםריד תאג אשהו  מציע .9.1.2.1
 

רף להצעתו את  אל, יצן בישרי די פ-עלהרשום    תאגיד שהוא  מציע  
 המסמכים הבאים: 

 
של   .9.1.2.1.1 ההתעודהעתק  התאגידאתת  של  ק  )העת  גדות 

א-עלמת  אומ עו"ד  כל ידי  של  העתק  וכל  רו"ח(,    ו 
 תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(. 

 
הרלתהל  ש  מעודכןתדפיס   .9.1.2.1.2 הרשם  אצל  בנטי  אגיד 

גיד  פיס של התא ה, תדלהצעת   ףלצררה  בעל ח  )קרי,
 (.   ברותם החמרש

 
    מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 
יידרש   .9.1.2.2.1 תאגיד,  שאיננו  צילהצע  לצרףמציע  לום  תו 

הזהות באושל  תעודת  וברור,  ופן  ,  קריא  שיהיה 
תעודת הזהות כאמור, בין  של  פח  סלרבות, צילום ה

 ו. וריגמקום מ  ך הוכחתרהיתר לצו
 

בגדר  .9.1.2.2.2 שהוא  לא  מציע  רף  צי,  המרשו   שותפות 
בין ההשותפו  חוזה את    ו להצעת שהוא  ים כשותפת 

עמ תעודות  -לאומת  צילומי  את  וכן,  עו"ד,  ידי 
   תפים.ל השוות שהזה

 
 יתת מורשנו סוכאו מורשה  יבואן  .9.2

 
ורשה מטעם  וצע על ידו, או שהנו סוכן מ המ  רכביבואן של יצרן ה נו  ה המציע   .9.2.1

 .כאמורהיבואן 
 

 ים: באה המסמכים  צעתו אתרף להיע לצצורך הוכחת תנאי סף זה על המצל .9.2.2
 

כתא  כל אסמכב או  של יצרן הר  יבואן מורשה: אישור בכתב  בילג .9.2.2.1
מ היבהי  טעםאחרת  הנו  המציע  כי  הרכב,  של  ורשה  המ  ואןצרן 

 ישראל.  שלו ב
 

היב  מורשית  סוכנותלגבי   .9.2.2.2 איואןשל  היב:  של  בכתב  ואן  שור 
בכתב הינו סוכן מורשה מטעמו, וכן, אישור    יעמצהמורשה כי ה

 ואן המורשה.  היב  חת זהותוכלה  9.2.2.1בסעיף  כאמור
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 וט אטימכונות ת באספקקודם  יוןניס .9.3
 

אוט  מכונות טי של    דותיחי עשרה(  שחמ)  51  לפחות  באספקה שללמציע ניסיון   .9.3.1
  קודםו דגם  יך זה )אדו במסגרת הלי-ע עלהמוצ  מהדגם  או מדרכות(  רחובות)

שבדל  בגוד התקופה  במהלך  זאת    2020מבר  דצ  31  -ל  6201  ינואר  1ין  ומה(, 
רכ  (חמישה)  5  חותפלנמכרו  מתוכם,  חודשים(,   )שישים(  60ך  )במהל   ב כלי 

   .  (כרהמהכמות שנמ שליש) לגופים ציבורייםכאמור 
 
מכונות  של    יחידות (יםעשר)  02ות  פחל   באספקה שלניסיון    למציע,  ילופיןחל

ם  דגו  )אזה    הליך  דו במסגרתי-ע על המוצ  מהדגם  ת או מדרכות( רחובו )טיאוט  
זאומה(ד בגודל    קודם במהלך התק,  דצמבר    31  -ל  6201ינואר    1ין  ופה שבת 

ללא קשר    ,חודשים( )שישים(  60)במהלך    2020 של    וותלזהוזאת  למהותו  או 
   .מכונות הטיאוטת ורם שרכש אהג
 

  לעניין סעיף זה:
 
רשות  ,  לתיתמך ממשמשלתי, יחידת ס ישראל, משרד מ  ינתמד  –"  ציבורי  ףגו"

חוק,ית  ציבור לפי  ישראל,משטר  צה"ל,,  משלתיתמ  ברהח  הפועלת  רשות    ת 
 ;  , איגוד עריםד עירונימקומית, תאגי

 
 :ף זהס אינין תענילן  אופן הוכחת הניסיו .9.3.2

 
ה  עמ לצורך  הידתו  וכחת  המציע    9.3.1בסעיף  בהוראות    מציעשל  על  לעיל, 

להצעתול ב  צרף  עבר  ניסיון  בדבר  המצורל ם  התאתצהיר  למסנוסח    מכי ף 
)המכר המלצותאישולתצהיר    לצרףוכן  (,  4מס'  טופס  ז  ו/או  , תבבכ  רים 

   ן:, כל זאת כדלקמכאמור לעיל בתנאי הסף עמידתול ע  המצביעים
 

 שא משרה ר נוהיצת .9.3.2.1
 

סף  רך  לצו בתנאי  מן המציעים  כל אחד  של  עמידתו  זה, הוכחת 
תצהיר על   להצעתו  לצרף  המציעים  מן  אחד  מנוש   כל  שרה  א 
ער שיה בהיה  להלוך  המצורף  לנוסח  ,  4מס'  פס  כטוה  זן  תאם 
ה  תקופבמהלך ה   ידו-עלשירותים שסופקו  ט של  פירול  לו יכ  אשר

 לעיל.   הנקובה
 

  ה נפרדת סקה או רכישערד לכל  יר נפהתצא  ללמיש  מובהר, כי  
במס   עליה המציע  למכרז  מסתמך  הצעתו  אחד  )גרת  כל  לפי 

הטיאומסוגי   שמפורמכונות  לול  לכו  יל( לע  .2.11סעיף  בטות  ט 
  בו את הפרטים הבאים:

 
 ;וטמכונת הטיא שהזמין את  לקוח שם ה .9.3.2.1.1

 
 ; הדגם של מכונת הטיאוט שנמכרה/סוג .9.3.2.1.2

 
נרהגו  זהות .9.3.2.1.3 אליו  המכרם  מכונת  )גוטיא ה  ף  וט 

 ; "ב(וכיו גוף פרטיבורי, הגוף הצי  מעמדו של  ,ציבורי
 

 ;ה עסקהבאות כרו שנממכונות הטיאוט ר מספ .9.3.2.1.4
 

על    עדמו .9.3.2.1.5   נותמכות  מכירל  חוזהההחתימה 
  ;הטיאוט

 
במועד   .9.3.2.1.6 של  האספקה  מ  לכפועל  מכונות  אחד 

 ;הטיאוט
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המכ .9.3.2.1.7 מע"מ,    לא)   ר/עסקהסכום  שמדובר  כולל  ככל 
 חברה(; ב
 

אי .9.3.2.1.8 עפרטי  קשר  ולאמליציתן  נ  ומש  קשר  ת  את  ור 
 ע. ידי המצי-על נמסרוים הכספיים שפרטה

 
 בוצעה העבודה  רם בוהגופים ע  ת שלהמלצואישורים או  .9.3.2.2

 
הנ"ל, המלצות    4  מס'  טופסר  לתצהי  רף ים לצף, על המציע וסבנ
בכתב  ו/ אישורים  אצל שאו  האחראי  הגורם  מן    ל  אחד  כל 

שבוצנ יהמזמ העבודות  מהות  לגבי  עלים  המיד-עו    ואשר   ציעי 
בוהתקופ   , "להנ  4  מס'  בטופספורטו   הן  שבהן    ההיקף צעו,  ה 
     .ציעממן ה ן צו שביעות הרידת ומ ,רד בנפ פקהאס של כל הכספי 

 
כ  .9.3.3 העימובהר  עירי י  רשאית,  תהיה  שיקול  -לה  הבלעדיפי  את  דעתה  לאמת   ,

על  שהוצגו  כא-הנתונים  המציע  )בידי  באופן  מור  ובין  מלא  באופן  גמי(,  מד ין 
ו  ואשר לא פורטציע,  ידי המ -עו עלבוצם שיקט וימיוזמתה ביצוע פר  וןח בוכן, ל

 ידו. -על
 

 בוטל .9.3.4
 

 לי ימאספי מינכ ורמחז .9.4
 

  יוןמילה  לושש )  ₪  00,000,03  תחולפ  של  , יפסכ  מחזור  ל עב  ת יולה   המציע   על .9.4.1
פי  -לת ע זא  9201  ,8012,  7201  םהכספי  ותמשנ  אחת  בכל  ,("ממע   כולל  לא( )₪

   . אלה  לשניםע  ימצהל ש המבוקריםם ספיית הכ "הדוחו
 

תאגיד    יעמצ אינו  אואאשר  יהיה  רוקבמפי  סכו"ח  דשת  בהגמחויב    וינשר   ,
להסתר ה  מצוייםה  תונים נ  על  ךמשאי  שלוכספייבדוחו"ת  הוגשו    ם  אשר 
   יל.לעורטות ם המפ הכספיאחת משנות  כל  בגיןרשות המיסים ל
 

בון  שבחת  ח ת המציע, יש לקוהכנסישוב  חך  רוכי לצ  מובהרספק,    רסה  עןלמ .9.4.2
ה הכנ  עהמצי  תכנסואת  ללא  הנובעות  סובלבד,  או גופשל    תמפעילות  ים 
 .  ומערים ם הקשויתאגיד

 
מך על  שאי להסת, יהיה ר9120נת  קר לשדו"ח כספי מבו  יודן בייא  ראש  עמצי .9.4.3

ל כספיים מבוק  "תדוחו ו8120,  7201,  6201שנים  רים  דו"ח  הל  , עלכךף  סובנ, 
 .  9201נת לש  רהסקו יספכה
 

 : זהנאי סף בת יעמצשל העמידתו  תכח הו  אופן .9.4.4
 

עמ  לצורך ההוכחת  של  לה  המציע  על,  האל  סףי  בתנא  יעמצידתו    ו תצעלצרף 
 הבאים:    םכיהמסמת א

 
 חשבון רואה אישור  .9.4.4.1

 
המציעי להצע   םעל  רואה  ש איהם  יות לצרף  של  של  ן  בוהחש ור 

המ  דתועמית  א  מאשרה   המציע, בתשל  הציע  ים  טורפמ נאי 
 (.5מס' טופס ) מכרזה  למסמכי רףצו מאת בנוסח ה ה, זזעיף בס

 
כי   ל  5  מס'  טופסאת  מובהר,  גערוך  יש  פי ניי  ב על  של  ר  ירמה 
 .ציעמ של ה ןובהחש ימשרד רוא
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 ו"ת כספייםק דוח ת העת דרישה לקבל .9.4.4.2
 

במ  וניםכנאת  לאמת    מנת   על הכתבו  האמור  רואה   ן,בוחששל 
להמציע   מן  שלדרו  תאירשיה  הת  םרזיהמכ  תועד רף צים 

שנים  בוקרים למהים  יספת הכוחו"תק הדהעת  אעותיהם,  להצ
ר המבוקדו"ח  ו את הין בידאימציע ש  )ולגבי  2019  ,2018,  2017

המבוקריםהדוח  את  –  2019נת  לש ,  2017,  2016ם  לשני  ו"ת 
   (.9120לשנת  רהסקו חדו"את העתק הו 8201
 

  של י  ספח כ" דו  ים לגב יבימחו ם הייונ י שבו  ולף זה יחית סעהוראו
 קר. וספי מבגשת דו"ח כהב בק שאינו חייעוס

 
  הל שנתונים אי  רים, הכספי ומים  ם לסכתייחסיהסף מ  י שתנא, כי ככל  מובהר .9.4.5

 . "ממעם ליול כ אינם
 

 חי  עסק  אזהרת או  חי  עסק הערת רישום היעדר .9.5
 

  או   חי  סק עת  הער שומה  לא ר  ,9201  לשנת  של המציע  רבוקמהפי  "ח הכסבדו .9.5.1
בו  צל מע עתריכדי לה  הב  שונאית אחרת, שיבה חשל הערכאו    ק חי,עס  הרתאז
   יו.ותיבוי התחי לעמוד ביכולתו ע ו/או ספי של המצי כה
 

על    הסתמך שאי ל, יהיה ר9201שנת  לבוקר  מי  כספ  דיו דו"ח ישר אין בע אימצ .9.5.2
הכספ דו"ה ל  ,8201ת  שנל  המבוקר  יח  רובנוסף  ,  מטעמוחשבון  הואה  כך, 
הדובסיעל  כי    ןי לציש  קתבי ה"ס  לא  9201לשנת    קורסהספי  כח  ה  יפוצ, 

 ר.   כאמור בדו"ח המבוק ה רהע ו ה אזהר ם אלהירש
 

אינצמ .9.5.3 אשר  תאגיד  יע  אאוו  בהישר  מחויב  דו"ח  נו    צרף י,  וקרבמ  כספיגשת 
רוא  של  החשאישור  ש ה  המצי לובון  לפיו,  מחו  ע,  באינו  כספי הגשת  יב    דו"ח 

תן  ינ ,  םיהמיס  ותשרגשו ל שהו יע  המצ  לש ם  ייספהכת  הדוחו"בסיס    עלו  רמבוק
עסק    ה הערת עסק חי או אזהרתרשומ א  ל  9201נת  ספי לשהכח  "לאשר כי בדו 

כל או  כדי  חר, שישית אא חשבונהערה    חי,  של  ומצב  לעע  התרי ל   בה    הכספי 
 ויותיו. בו לעמוד בהתחיילתיכו ו  המציע ו/א

 
  אישור את  ו עת הצף לרצ ל יועל,  זהסף יע בתנאי מצשל ה  ות כחת עמידוה רך לצו .9.5.4

 .הלהליך ז 5' מס פסוכט סח המצורףבנוו, ן שלוהחשב רואה
 

 הצעה ה ערבות  .9.6
 

ימהמצי .9.6.1 בנקאיורבע  ציאע    י מסחר ק  בנ   מאת תתני מו  לתי ב  ית מאוטונו  תת 
) לראיש ולהלעי י  ה להבטח  וזאת  (,"תקאיהבנ  ותרבהע "לן:  ל  תו  בוייתחת 

בתנאי  ל ערהבנקאית  הערבות  ;  המכרזעמידה    רף המצו  חסנו ב  כהו תהא 
  .(6ס' מ פסטו) כרזהמ  למסמכי

 
 ת אינקב ה תהערבוסכום  .9.6.2

 
לה .9.6.2.1 מבקש  אשר  במתת שמציע  זה,ף  לאספ  זאת  כרז    קת ביחס 

לעני ונמכ הרחובות  טיאוט  סעיףת  טיאוט    1.2.1.1  ין  )מכונת 
  6,2501לעיל, בסכום של  רבות כאמור  ציא עש להמידרי ,  (ובותרח

 ;(כולל מע"מ) ₪ (ש עשרה אלף ומאתיים וחמישיםש)
 

לה .9.6.2.2 מבקש  אשר  במתת שמציע  זאתף  זה,  לאביח  כרז    קת ספס 
הרחובותונמכ טיאוט  אין  ת  "טרייד  סעיף לעני   "()בעסקת    ין 

רח  1.2.1.2 טיאוט  כאמור  ידרי,  (ובות)מכונת  ערבות  להמציא  ש 
של   בסכום  ותיים  ש)   500,21לעיל,  אלף  מאותעשרה   ₪   (חמש 

 ;(כולל מע"מ)
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לה .9.6.2.3 מבקש  אשר  במתת שמציע  זאתרכף  זה,  לאספ  ז    קת ביחס 
לעני  הרחובות  טיאוט  סמכונת  טיאוט    1.2.1.3  עיףין  )מכונת 

  8,750של  בסכום  לעיל,  כאמור    א ערבותש להמציידרי,  (מדרכות
 ;(כולל מע"מ) ₪ (וחמישים מונת אלפים ושבע מאותש)
 

א .9.6.2.4 מבמציע  להקשר  במתת שש  לי ולהגיש    ,זהכרז  ף  ותר  הצעה 
רדות בגין  א ערבויות נפלהמצי  ן סוגי הרכבים, יידרשמאחד מבי 

כל אודי -תוגש עלכל הצעת מחיר ש ום הנקוב  בהתאם לסכחת  , 
 ב המוצע.  ג הרכס לסולעיל המתייח

 
)בגין   קאית אחתלצרף ערבות בנים יהיו רשאים , המציעופיןלחיל 

לשני   הצעה  רו סהגשת  שלושתם(,  כביםגי  שס  או    מה כוובלבד 
המצ בסכום  הערבויות  ר  טביהיה  לכל  הנדרשושל  בנפת    רד רכב 

 ; ם(נכוותרו על )כאשר כל יתר תנאי הערבות י
 

ס כי    הר,מוב  זההוראות  סע   עיף  כל  יחולו  שלו,    נה מש הי  יפ על    מןאחת  על 
 רז.  יהם למכש ביחד עם הצעותמציעים להגישעל ה קאיות הבנת ויוהערב

 
  ה יריי שהע   לכ כ.  1202פריל  א  30  וםיל   עדבתוקפה  תעמוד    איתנקהב  תובהער .9.6.3

  דרוש ל  תי שארתהיה  היא    ה,ם למכרז ז הנוגעי  םניהזמ  תו וי לוחנ על שי  תחליט
הארכת    תעמ את  ההערבו  קף תולעת  בהתיא קנבת  זאת  לשקול  ת,  תה  דעאם 

   הבלעדי.
 

ה  שונח  וסננקאית ב ערבות בעה שתוגש עם  צה  כיפק מובהר  כל ס  למען הסר .9.6.4
שצונהמ לוסח  המכרז,מסמרף  בסטיי  כי  מהאו  זסעוראות  ה  )ליף  בות,  רה 
סעניל העין  אוברכום  תוקומו  ת  תיפסעד  עמהותגרול  פה(,  לת סיפ  את  ר 
 .העהצה
 

האמור .9.6.5 אף  העילעיל  על  עלהת  הריי,  רשאית,  שיקול א  ,  הבלעדי  עתהד  פי 
(  3ה )וששל   עדת של  וספפה נלתקובכל פעם    ותרבכת העהאר  מציע  כלש מלדרו

  .יעיםופנתה לכל המצשדרישה זו ה דבלב, ודשיםוח
 

של    חייתהד  ת בסמוך לאחרנקאיבה  תבורעהאת  יע  צ ידי המחזיר ל ת ייה  העיר .9.6.6
צע את הפרויקט  בל  רח שנב המציע  ם  ע  נחתם חוזה לאחר שוך  בסמ  או  ,העצה

 . ת ביצוערבוע המציא
 

רהעירייה   .9.6.7 הב   את ג  להצישאית  תהא  ולפירית  נקאהערבות  את    לט לחעון 
בה הנקו  םכוהס שיקולכל חלק ממנו  )או  ב  לפי  ה  (,  מקום  בכל    בלעדי,דעתה 

המצש חזר  יבו  את  ועתמהצ  ובע  קיים  לא  הת   ו/או  ת  נוקיי דבמכרז  נאי 
ו/אשלמוב למות  סירב  הדא  לא ו  בנמ מ  תשוירחר  במכו  זכייתו  ,  רזעקבות 
הה ל באווררבות  במלוא  של  ו או/   חוזה ה  תחתימדבר  ת  עמד  יותיו  התחייבוא 
להתאב ו/אומסמכאות  הורלו   עההצם  המכרז  דר  י  בכל  אחרת   ךשסטה 

המכמהוראו  ו/את  בכל  רז  שבמו  כיול ר  התבר  ו קרה  המכרזים  מציע  ה   ועדת 
או השוויוני  ו/  ןג וההך  י ל רת הההפך  ב ו/או תותום ל  וסרו בח עת צה  תאהגיש  

מרבות,  )ל  כרזבמ  פיםשתת המבין   חבכל  שיש  ניסילק  ש שקרה  של  ון  יומה 
 וכיו"ב(.    יביתפיקט עה צה אוו/יה טעיו/או ה  הטיה

 
אין  .9.6.8 כי  העי בזכוי   מובהר,  בכ  בסעיף  כמפורטייה  רות  סעד    וע לגר   ידזה,  מכל 

 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועלם לבהתא הייר יע שות המד לרעו אחר אשר 
 

ו  יח קיומוכ להרך  מבלי שתצט,  תקאיהבנ  ותרבה רשאית לחלט את העיי ריעה .9.6.9
  אוו/דרישתה    סלבסאו  ו/ה  תשקב  מק לנ  או /סו ו לבסאו  גרם  נזק כלשהו שנ  של

  .נקבה בפני  תהערבו  גת כתבצהבשדי אלא   המציע,כן אל פנות קודם לל
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ע .9.6.10 אשר  הרב מציע  שערל  ל יוכ  לא  ,ול  וחזרה ותו  זכייה  על  ר  אחל  ער 
המעידה  ת  רבו, ערערלע  שתולבקרף  מצוב  א לעירייה,אם כן המצי  אלאז,  במכר

הינו    וםת  יכ ה  חודשים  3תוקפה  לעניי היי יר לעתה  חזרמיום  סע.  זה,  יף  ן 
   .ת משפטפני ביפטי בליך משיטה בה , נק ר", לרבות"ערעו

 
 פי דין -לע ושות רהד  תאותאסמכ .9.7

 
להצעתה  על לצרף  אתמציע  הבאיםיהאישור   כל  ו  הגשת  ,  ם  למועד  תקפים  כשהם 

 ההצעה: 
 

  בוטל .9.7.1
 

בעל .9.7.2 הוא  המציע  לפיה,  לפי   הצהרה  הדרושים  האישורים  עסקאות    כל  חוק 
ציג כ1976-ל"והתש  ם, בורייופים  לשם  המצי.  להצך,  יצרף  היר  תצ   עתוע 
 (. 7טופס מס' וסח המצורף למסמכי המכרז )בנ התאם לחוק זהב

 
אות  ספרים כדין בהתאם להוריהול  רו"ח בדבר נאו  אישור תקף מפקיד שומה   .9.7.3

 . 1975-התשל"ו ,מוסףוחוק מס ערך  [נוסח חדש]ה נס הכ  ספקודת מ
 

ניכו ר תק אישו .9.7.4 ]נוסח    וראות פקודת מס הל   םאהתקור בי מס במף על  הכנסה 
 .[חדש

 
ך  ודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערעת   מלכ"ר אוור  ש איהעתק   .9.7.5

 . 1976-מוסף, התשל"ן
 

 ן פי די -עלות הרצה .9.8
 

ש מחובתו  לגרוע  הממבלי  המפורטים  מכמסה  אתלצרף  ציע  ל  האישורים  ו/או  ים 
 :םיהבא מכיםהמסכל את עתו גם במסמך זה, עליו לצרף להצ

 
 ניגוד עניינים ר בדבר היעדר  היתצ .9.8.1

 
כי  שרמ  נושאאמצעות  ביצהיר    עציהמ .9.8.1.1 מטעמו,  בכיר  ה 

ה יהי ה לא  עם העיריי   חוזהימת  תפותו בהליך זה וחת השת
כד התוך  עניינ י  ניגוד  של  במצב  אימצאות  וכי  ו  ינ ב  יןים, 

 המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים 
משפח קשרי  וזאת בו  המצורף  נ ל  םאבהת  ה,  כטופס וסח 

 להליך זה.   8מס' 
 

המציע בעצמו )באמצעות נושא   בנפרד  יחתמו  צהירתה  לע
וכ כאמור(,  המנמשרה  בעלי  מבין  אחד  כל  )או    יותן, 

דירקטורים השותפים( חברי    ,  נושאי  מנהל(עד  ו)או   ,
   .מנהלים בכירים ,, מנכ"למשרה

 
אלהתצהיר .9.8.1.2 הוישמש   ים  בין  אישור  ,  לקבלת   ץ ע ו יה יתר, 

 ה. הזוכעם  החוז ל ה רם החתימה עהמשפטי של העירייה ט
 

 מירת זכויות עובדים בר שדבר תצהי .9.8.2
 

יצרף   .9.8.2.1 תצהיהל המציע  בעלי  צעתו  ושל  שלו  בכתב  ר 
המצורף  השל בנוסח  בו,  מסכמסמך  יטה   9'  טופס 

המכסמכלמ חובוב,  רזי  קיום  זכויות דבר  בעניין  תיו 
על  ה-העובדים,  חוקי  ועל  פי  צעבודה   הההרחב   ווי פי 

 .  ם הרלבנטייםוההסכמים הקיבוציי
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לי  לילי של המציע, בע בדין פ   תו שעכל ההר  פו יצור  הירצלת .9.8.2.2
בו אחר   שליטה  השוחברות  מבעלי  מי  בבעלות  ה, ליטות 

 הל אמעל מי    שהושתו  וכן כל הקנסותבמידה והיו כאלה,  
ה-על מנהל  הכלכלאידי  במשרד  והאכיפה  בגין  סדרה  ה 

של   בשהפרה  העבודה  רונות האח  שניםה  ושלחוקי 
  ההצעה.חרון להגשת מהמועד הא

 
ה היריהעידרישת  פי  -על .9.8.2.3 יצרף  ,  ר אישולהצעתו  מציע 

ה מ  שלמעודכן   הכלכל אנהל  במשרד  והאכיפה  ה סדרה 
 .  םכאמור או העדרדבר ההרשעות והקנסות ב
 

אה  אם .9.8.2.4 השליטה  מ  מיו  מציע  בשלוש בעלי  הורשעו  בו 
האחרונ פהשנים  בעבירה  א ות  אחת  ילילית  מבין    ותר ו 

בחו המנויות  והעבירות  העבודה   ופס בטם  יהמפורט קי 
 . הסף  סל עלפית ההצעה, 9מס' 

 
מינהל ידי  -יטה בו נקנסו עללש מי מבעלי ה  אם המציע או .9.8.2.5

והאכיפההסדה הכלכלה  רה  )  במשרד  קנס 2בשני  או(    ות 
בגי ותי המנויות  בי הען  ר,  המפורטים רות  העבודה  בחוקי 

ה תיפסל צעהה  ,תום האחרונ ש השני, בשלו7בטופס מס'  
הסף מובהעל  בזאת.  מ  ר  הכי  בגיןסונקספר  אותה   ת 

 ייספרו כקנסות שונים.   רהעבי
 

 ה פלילית ער הרשדער בדבר היהיתצ .9.8.3
 
יצהיר .9.8.3.1 משרבא  המציע  נושא  מט מצעות  בכיר  כי  ה  עמו, 

אכןו  עצמו  המציע כל  של בעמ  חד,  המניות  אחד לי  וכל  ו 
במציע דירקטוריו)כגון: חבר  מנושאי המשרה   "ל, כ נמן,  י 

סמנכ"ל,  מש למנכ"ל,  כספים,נה  ל, תפעו  מנהלי  מנהל 
אכנהל  מ לא  דםוח  וכיו"ב(,  אנוש  משאבי   הורשעו   או 

להגשת    7  ךלבמה שקדמו  השנים  למכרז ההצ)שבע(  עה 
עמה שיש  בה  בעבירה  זאת  לקלון,  ף המצור   סחנותאם 

 . 10כטופס מס' 
 
ה שיש עמה ירעב, "10טופס מס'  לעניין סעיף זה ולעניין   .9.8.3.2

ן, כ דות, וה בטוהר המיל עבירה שיש בה פגיע ם כהנ  "ןוקל
 " או "עוון";עש "פירה מסוג ל עבע

 
יצרף .9.8.3.3 יי   המציע  במ  י ו פלתצהיר  בירור  לצורך  רשם כוח 

כל עליהם יחתמו    ,10מס'    לטופסרף  בנוסח המצו  לי,הפלי 
האחד   וכןוינ ממבעלי  המציע,  של  מנושא ת  אחד  כל  י  , 

 המשרה אצל המציע.   
 

 עם מוגבלות זכויות לאנשים   ןיושוולפי חוק  רההצה .9.8.4
 

הציגי  המציע בההר ש  נושאמצעו,  משת  בהת  רהא  מטעמו,  אם  בכיר 
זכו   9ף  יעס פי הוראות  לנדרש ל  מוגבלות,  שים עם  לאניות  לחוק שוויון 

 .11' מס סכטופורף וסח המצזאת בהתאם לנ ,1998-תשנ"ח
 

 דרישות המפרט ל ותהמוצע מכונות הטיאוטמת התא .9.9
 

המציע-לע  ותהמוצע   טהטיאו  מכונות .9.9.1 הטכני    תבדרישותעמוד  ,  ידי  המפרט 
  1.2.1.1  סעיפים לפי    ,רחובותמכונות טיאוט    –  (2) מך גסמהמצורף להליך זה )

 .(לעיל  3.2.11.פי סעיף ל ,מדכותמכונת טיאוט  –  (3מסמך ג)  ,יללע 1.2.1.2 -ו
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  מכונת הטיאוט בד ש, ובליצרןכל  של  מכונות טיאוט  המציע יהיה רשאי להציע   .9.9.2
מסמך  ,  (2ך ג)סממ)  הטכני   במפרטדרישות שמפרטות  הל  כבעמוד  עת תהמוצ

 .  בהתאמה( (3ג)
 

  ים מכסמה   תאף  צרליו  עלסעיף זה,  ציע בתנאי  מה עמידתו של    לצורך הוכחת  .9.9.3
  באים:ה

 
לעניין   (2) גמסמך  )  מצורף להליך זהה   יותטכנשות המפרט הדרי .9.9.3.1

רחובו טיאוט  ג)ת  מכונת  טי 3ומסמך  מדרכות(  כאוט   שרא(, 
ממציה האם  ע  הטיאוט  ונ מכסמן  עלהת  עומ-מוצע    ת דידו 

ך סמדרישה במעיגול סביב היף בלהק)  רכאמובדרישות המפרט  
 . (יןלפי העני (3( או במסמך ג)2)ג

 
המצי בנוסף,   .9.9.3.2 להצעתעל  לצרף  הטיאוטשל    לומיםציו  ע    מכונת 

 בעת ביצוע העבודה(  מכונת הטיאוטולל צילומים של  )כ  תהמוצע
 

זה  ך  לילדרישות ה  מתת טיאוט מסוי כונה מהתאמת  עתקבי   יכ בהר ומודגש,  ומ .9.9.4
צעות  ידו(, באמ-יקבע עליש קצוע  ידי איש מ -או על ע ) שפ"ידי מנהל  -ה על תעש

כתוב דעת  קמובהר,  ה.  חוות  זו  יבכי  מכריעה עה  ויראוומחייבת  תהיה  ל  כ  , 
 לקביעה זו.   אילו הסכים מראשכ תףמשת

 
 וקדם תא אודות ביצוע רישום ממכאס .9.10

 
ר נשלח למזכיר  שא  פס הרישום המוקדםף להצעתם את העתק טולצרעים  י מצעל ה

דים הקבועים  ה במועירת למזכיר העירייסמה על  צירוף אסמכתא המעיד העירייה, ב
משלוח באמצעות   רואיש  ל,א"אישור מסירה ביד, אישור משלוח בדו :ןכגו יך זה )בהל

 קסימיליה(.פ
 

 מסמכים רכישתתא על מכאס .9.11
 

 המכרז. מסמכי  שתרכידה על מכתא המעים אסהצעתלף  ים לצרמציעעל ה
 

 ה בתנאי הסף כות לבחינה נוספת של עמידמס .9.12
 

זים  דת המכרוע  באישור של   ןיא , כי  הר ומודגשספק, מוב  להסר כלמען   .9.12.1
בתפל עומד  מסוים  משתתף  של יו  הסף  כמכה  נאי  אישור    י דרז  להוות 

 . זכרהמל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידעמי ומוחלט לגבי  סופ
 

סופיתלקבלתה של    עדמקרה,    לכב .9.12.2 המכרזים רשאית    תועד,  החלטה 
ולל ובמידת  הסף  בתנאי  יםתתפהמש  עמידת  את   מחדש  בחוןשוב   ,

מט  הצורך, לפסול  מציעעם  אף  שזה  כן  צהים  לפני  נבדקו  עותיהם 
 .נאי הסףתבדות ומע ושר כי הןוא

 
 :ן ההצעותהבחירה בישיש לצרף לצורך ם נוספינתונים ו מסמכים .10

 
 טלוב .10.1

 
 בוטל .10.2

 
 בוטל .10.3
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 המציע  של פרופיל .10.4
 

 :םיהבא  םהפרטי  יפורטו  ובו,  המציע  של פרופיל  להצעתו רףלצ המציע על
 

וההתאגדות    צורת .10.4.1 המציע  ה של  של  פעי בתחילת  ככל    .עהמצילות 
על   נמנה  חשהמציע  בתלתא  וליע  ברות,אשכול  הגופיר  את  ם  מצית 
החברים   בהאחרים  הקשר  החברות,  המצי   ינםבאשכול    , וכן  ע,לבין 

 .  ד מן הגופים הללוום הפעילות של כל אחתח
 

של ציוד   ושיווק מכירה נשוא המכרז )בתחום   המציע  של פעילותו תיאור  .10.4.2
הנדסי(מכנ ש  ,י  ציבוריים,  פילגו   תנים הני  תיםירולרבות,  ,  וכןם 

 (.יימיםקש)ככל  אחרים  בתחומים
 

 . במציע השותפים או  המניות י לעב  טפירו .10.4.3
 

 . המציע של שרהונושאי המ  הל(המנהגוף )או  וןורי רקט הדי  חברי  פירוט .10.4.4
 

"ם,  כליסמנל,  )נשיא, מנכ"   המציע  ים אצלשרה הבכיר נושאי המ  טרופי .10.4.5
,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  ירהבכ   הכספים  שאי,  הבכיר  התפעול  איש

  או   וריוןרקטידל   ףבנוס  הנהלה  תעלפו  ילפעהמ   שאצל)ככל    הנהלה  חברי
 (; מנהל ועד

 
ך  , תונשוא המכרז  ום  תים בתח ורשיע  צייפק המהם ס לקוחות ל   פירוט  .10.4.6

לתן  מ יש  ככל שלמצלעיל(.    9.3בסעיף    דרתםכהגציבוריי  םיפו גדגש  יע 
בתלק הפועלים  רהט,  חוםוחות  אילצי עליו    העיר  גם  הן  וחות  קלת 

 הפרטיים הללו.    
 

 נסיבות העניין.  כון בי ולנמציע יראה לראו שה  או נוסףנתון אחר  כל .10.4.7
 

 ידת שירות ינעלת הפו שהות מורמוסך שירפרטי  .10.5
 

ה .10.5.1 להצעתומציע  על  כי  המם  מסמכי  לצרף  כך  על  יק  מחז הוא  צביעים 
שהוא ו/או  שירו  חוזהב קשור    בעצמו  מורשה  למתן  מוסך  עם  תים, 

מנהל  הל ע"י  מן הסוג הנמכר בהליך זה, המנויאוט  ת הטמכונל בפויטל
מוסמך  מו הטמסך  משרד  אשר עם  במרחק    תחבורה,  יעלמצוי  ה  שלא 

 ה(. ייין העיר מבני מדד י)הרדיוס י טרהר העימן ק"מ  50על 
 

בבעלות המציע    סךמוזה, הנו כאשר העיף  ין ס עני " ל מחזיקכי "הר  מוב
 שירות.ת הק פסלצורך אסך המו  המציע קשור חוזית עםאו ש

 
ה .10.5.2 של  עמידתו  הוכחת  בתלצורך  סעימציע  על  נאי  זה,  לצרף  הף  מציע 

  :הצעתו את המסמכים הבאיםל
 

פרפ ל  ףבתוקעסק    יוןריש .10.5.2.1 ל5.1יט  י  לתוספת  רישוי  )ב(  צו 
)עסקים  קיעס רישם  ה2013-תשע"ג  יון(,  טעוני  מציע  . 

העסק    תקהע  יצרף   רישיון  יאומת ו  התקףשל  העתק 
 קור.למ ןי דך י עורד י עלר למקו

 
הת  בתוקףרישיון   .10.5.2.2 משרד  למטעם  מוסך הפעלת  חבורה 

יצרהשירות המציע  הפעלת.  רישיון  של  העתק  מוסך   ף 
 רך דין.  ידי עו-קור עלמת למק יאוהעת, והתקףירות ש

 
אודות  טרפ .10.5.2.3 מוסךים  חיקורו ת:השירו  מנהל  ים, ת 

ל שלי  גבאסמכתאות  תקף  העתק  מנהל   הכשרה,  תעודת 
 .   ירותמוסך הש
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ב אודו  אאסמכת .10.5.2.4 הזכויות  מת  בנוי  עליהם  וסך מקרקעין 
ל הזכויות במקרקעין  מציע הנו בעכי הוכיחה  רות, המהשי
מ )כגון:  אלה רישום  מרש   חוזה,  עיןקרקנסח  ות חכירה 

זכו ,  ישראלמקרקעי   במקרקאישור  )ריות  חבעין  רה מ"י, 
 ת וכו'(.  משכנ

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

בהם  י לעקרקעין  המ עימו  קשור  אלא  המוסך,   חוזהבנוי 
למתן  התקשרו ,  שת  לצרףירותים  הא  עליו  נוסח   זהחות 

 . וברהזכויות המד המפעיל או בעל עם 
 

עומד  אשר  יגמצ .10.5.3 בסעי י בדר  אינו  הקבועה  המרחק  לעיל    10.5.1ף  שת 
ביחס    לעילידרש להציג את הנתונים המפורטים  , ידרישה זו בלבד !!()

שי ו למוסך  יש  חייב יהיה  רות,  כי  שירות  תו שובר  להראות  , ניידת 
ל לעהזמינה  רהט  הגיע  קבלת    ה()שמונ  8ך  ות יר  ממועד  ת  קריאשעות 

זה, על המציע לצרף  יף  סע   אינתבמציע  ה  דתעמיחת  שירות. לצורך הוכ
 :כים הבאיםאת המסמלהצעתו 

 
דדים הן הצידת שירות )המשמש אותו כני הרכב    ם שלוציל .10.5.3.1

פנימי,    זג, ארםייהחיצונ חלל  וחלויכולל צשירות או  קי ד 
 (.לוףחי

 
 ידו, -המופעלת על ותדת השיר של ניי  כברישיון רהעתק של  .10.5.3.2

העתק  לחילאו   מחבליסינ  חוזהופין,  ליסג  בר דבג  ינרת 
 רכב.  שכירת ה

 
 מסמכים מתשלהה וצעמתן הבהרות לה .11

 
שומרייירהע .11.1 זכה  על  ועת  דעתה  -לותה,  שיקול  לדרוהבלעפי  אדי  מכל  מש  ן  חד 

אות תאסמכ   כים אוסממ  השלמת  עתו, וכן, ר בהצ מולאהמציעים מתן הבהרות בכתב  
ך ילכהה  ז  ךיו הל תה )וירא ההצעה ו/או הבהר  רך בדיקתדרושים לדעתה לצונוספים ה

ל לרבות,  להצעה(,  הבהרות  הוכצולמתן  עמירך  המשתתחת  של  נאי הסבת ם  פידת  ף 
 (.  ה למכרזההצענכון למועד הגשת  יך זה )הל

 
ו/או ההבהר  יךהל חייבת לעשות שימוש ב  ה אינההעיריי .11.2 ם  ריכים חסשלמת מסמות 

והעה  בהצ לשיקול  מסוימת,  נתון  שימו   דעתודבר  הבדיקה  צוות  לבדיק של  ת נה 
   . יקול דעתה של ועדת המכרזים עצמהש לו א  ותעצהה

 
  ל פסילת יט עעדת המכרזים להחלתה של ווע מזכודי לגר כ  ל,עי אין באמור לך,  משכ .11.3

זאת,  ם  ע  רז זה;בתנאי מכ  לעיל   וראמ לא צורף במלואו ובהתאם ל  מר שהחוהצעות  
פב הצעה כאמסטרם  ועדת המכרזיםילת  רשא   ור,  למציעיםתהא  לפנות  השונים    ית 

מסמכישהת  בללק  הבבקש ו/או  נמסר  שלא  לחומר  בנוסנוספיםם  למות  לחומר ,  ף 
 לידיה. ר מסשנ

 
וכיחים בדיעבד ם המסמכיהשלמת מלאפשר    כדי   אין באמור בסעיף זה, כי  מודגש .11.4

התקיימו כאשר הללו לא  )עיל  טו לשפורהסף  נאי  מסוים בת  מציע  שלו  את עמידת
במ הגבמציע  אוועד  למכרז(  הצעתו  בא  שת  הבנקאית,   תורבהעשל    יחורהגשה 

 .   ך זהלי ה  תנאיה לפי ת פגומבנקאי ותלרבות, תיקונה של ערב
 

הצוו .11.5 המכרזיםת  ועדת  או  העניי )לפ  בדיקה  יקצב י  מון(  כל לש  עדיםו  של  עמדתו  ם 
 ים.  ת המסמכ מישתה להשלר בדרמוכאמציע 



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  34עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 מכרזות שהוגש להצעת היקבד .12
 

 כללי  .12.1
 

מבין ההצעות    חרתב  הריייע ההצעות,    לאמור בהזמנה זו להציעוף  בכפ .12.1.1
ת הזולה  יכספה הפי ההצע -לע  כה,זוה  הצעהה   את  ,שעמדו בתנאי הסף

  זים מכרועדת הומלץ על ידי  זו ת  עההצרת,  היעדר הנמקה אח , וב ביותר
העכה.  כזו כי  לאמובהר,  לבחור    התהי  ירייה  מכונת  שבהצעה  חייבת 

ה בדרישו  תעומד  ה ינא  , בה  תעמוצה  הטיאוט המפרט    ין א   ,כןו  ,טכנית 
 . ללעילהליך זה   10.5ף  בסעיר מוך שירות כאל המציע מוסש ברשות

 
 .  היאש אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה  .12.1.2

 
או    סבירה  יבלת  שהיא,  בהצעה  לכל  שבתח לה  אל  רשאית  הרייהעי .12.1.3

בחוסר   התייחסות   חוסר  בשל  או  המכרז  שותרילד   התאמה  שהינה 
  ההצעה   רכתעה  ענו מ  ייהירהע   שלדעת  המכרז  מסעיפי  לסעיף  ורטתפמ

 . כדבעי
 

המכרזים .12.1.4 רשת   ועדת  מאי היה  יועץ  למנות  יכול  יוה.  טעמ ת  כאמור  עץ 
השלמות  ולת הסברים  ב קי לפנות לשאר  יהיה  ץיוע. ה"עמנהל שפ להיות  

חוולצ  עים יהמצ מן  פרטים   גיבוש  בורך  דעתו  עת  המידדבר  מציעים  ת 
 סף.  בתנאי ה

 
 ה הכספית צעהה מילוי ן אופ .12.2

 
דן  ומל בסיס אע ת  מתן הצעה כספיל  ש  הטבשי   נהיי תה   המחירות  הצע .12.2.1

  .נסתר
 

את  , זמכונת טיאוטהמחיר לכל  ואת    יםהמלא  וית פרט כל מציע ימלא א .12.2.2
המצגעל   המסמך  מכ  א21'  סמס  פכטוף  ורבי  טיא)לעניין  וט  ונת 
מס'  (,  ובותרח מכונת  )לעני  ב 12כטופס  בשיטת  הרח  טיאוט ין  ובות 

אין"(,   מס'"טרייד  מיי ענ )ל  ג12כטופס  טיאוט  כונ ן  והכל ת    מדרכות(, 
 י המכרז. סמכלמ  ףרבנוסח המצו

 
המבקשים   ההל מציעים  רגיש  לצעה  הטיאוטאחק  מכונות  מסוגי    ,ת 

  וט טיאמכונת הל המתייחס  הרלבנטי    ירהמח  הצעתופס  טאת  רק    מלאי
   .ידו-המוצעת על

 
במקור    , ולהגיש אותהבעט כחול בלבדלמלא  פית יש  את ההצעה הכס .12.2.3

 .  של ההצעה( ילומיעתק צ)לא יתקבל ה
 

תה או  , ולסמןעטפה נפרדת וסגורהאת ההצעה הכספית יש להגיש במ .12.2.4
יקת  בדאחר  בדק רק ליפתח ותיההצעה הכספית ת.  כ"הצעה כספית"

)ייפתחו רק המעטפות    זה  ך ישל הל  ףי הסבתנאשל המציעים  ם  דתיעמ
 תנאי הסף(.שעמדו במציעים של ה

 
ב, 12א, טופס מס'  12'  מס  טופס  על מנת למנוע טעויות בהגשת ההצעה,

מס'   לבנ  ו יצורפ,  ג12טופס  ש מסמכפרד  המכרז  למי יימסר י  שירכוש    ו 
ס  טופ  א,12'  מס  פסטות  ל ציעים לוודא קבמכרז זה )על המ את מסמכי  

בנפרכאמור  ג12  פסטוב,  12מס'   מסמכי,  מיתר  כן,  המכרז(;  ד    כמו 
   ופס יועלה לאתר העירייה.העתק הט 
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טופס מס'  ,  ב12טופס מס'  ,  א12טופס מס'  חיר )לכלול בהצעת המ   אין .12.2.5
יות ו/או הערות ו/או תנאים ו/או  גואו הסתיי /( תוספות ולפי העניין  ג12

ויכלל אר להו  התאםב  שוא יוגות של בקשות. הצע ו תוספות  ות סעיף זה 
-תפסלנה על  –ו/או תנאים ו/או בקשות    תערו ו ה ו הסתייגויות ו/א ו/א

 .   המכרזים ידי ועדת
 

עחוב .12.2.6 טופס  עיציהמ  לה  על  לחתום  המחירם  המכרז.  הצעת  ים  ועדת 
רשאי הצעות,תהיה  לפסול  מס' הכספיות  ותיהם  הצע  אשר  ת    טופס 

מס'  ,  א12 מס'  ,  ב12טופס  הענ   ג12טופס  עייןלפי  ייחתמו  לא    ידי -ל(, 
   ע.המצי

 
 הוראות שונות  –ספית ה הכההצע .12.3

 
מס'   .12.3.1 מס'  ,  א12טופס  מס'  ,  ב12טופס  העניין)  ג12טופס  כ א  ,(לפי  ל  ו 

כנספח  , ישמש  משא ומתן שיתקיים עם הזוכה  תו עקבע בדכון שיבוצע
   הזוכה. יחתם עםשי חוזההמורה של הת

 
בש  .12.3.2 תהיה  לזוכה  שתשולם  להצע בה   "ח,התמורה  הכספיתאם    –ת  תו 

כפ רבותל שתהיה  ,  שנ י  ומתן  משא  במכרז  לאחר  הזוכה  עם  אם  )והל 
   ור(.כאמ  ינוהל מו"מ

 
כ .12.3.3 מע"מ  יתווסף  התמורה  בוהוא  חוק,  לסכום  לשה יהיה  ר  ועיתאם 

   המחייב בדין, כפי שיהיה מעת לעת.
 

שההצמדתנאי   .12.3.4 ב הביהיו    רהמוהת ל ה  למוגדר  ובהיעדר  חוזהתאם   ,
  .היה צמודההתמורה לא תר, הגדרה כאמו

 
התמורתשל  תנאי .12.3.5 הום  ומועדי  לזוכה  בהתאה  יהיו  לתשלום,  מוגדר  ם 

 .   חוזהב
 

ן  תני והוא יינו סופי ל ההכול הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה  ען למ .12.3.6
את כל  בטא  ם ויהמרכיבי  כל  ול אתעבור כל מרכיבי מתן השירות, ויכל 

א רק(:  לבות )אך  לר  עמו של המציע בנוגע להצעת המחיר מט  שיקוליםה
שכר  ציוד    לרבות,)זרים  ואבי  ציוד מתכלים(,  שכר  עבודה,  ואביזרים 

יו ביעציםמנהלים,  הובלה,  קבלני,  רווח  תקורה,  ייעטוח,  משפטי,  וץ  , 
ה על דלקלהנויות  הסעה,  חובה,  תשלומי  וכלליות,  חה  מים, שמלים,   ,
 יו"ב.  ונות וכחשב נהלת ה

 
 הבחירה בין ההצעות  .13
 

 םמרזידת הוע  של שיקול הדעת .13.1
 

 אות הליך זה. תאם להורתהיה בה זוכהצעה ההבחירה בה .13.1.1
 

ה  ככלל, .13.1.2 עועדת  ביותר  מחיר העת הל הצמכרזים תמליץ  והזולה  כשרה 
 .  ןי דף לכל ת בכפוזא יה,ת בפנ העומד

 
  יית רהט עיר   מצד  התחייבות ות  י להועם זאת, אין באמור בסעיף זה כד .13.1.3

ת  רשאי  תהיה  עדה והור,  עם המציע בעל ההצעה הזולה ביות  להתקשר
 . תמירב היתרונועניק לעירייה את הצעה שת בעל הץ על להמלי 

 
הממק  בכל .13.1.4 ועדת  ו/כרזי רה,  העם  ראש  שיקו או  על  שומרים  ל  ירייה 

  הזולה ביותר או עם בעל   עם בעל ההצעה  רלהתקש   די שלאבלעם הדעת
 שהו.  כל הצעה
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שימסגרב .13.1.5 בת  המכרז  ה קוליה  הזוכה,  ליכי  ההצעה    ת רשאיובבחירת 
בחשלהבי  ירייה עה ביא  היתבון,  אתן  להלן,השיקול  ר,  שיפורטו    ים 

מ ראצימהן  ולדרוש  רציות  ע  וזאת,להוכונה  לשביעות  גם לאחר   חתם, 
 ות:פתיחת ההצע 

 
ה יונ ניס .13.1.6 של  בו  עבציב מציע  כיוע  אמינותו,  בעבר,  דומות  ,  שוריוודות 

ניהולי    , לרבותומחיותומי מ ותחוומחיותו  מ ת  ו/או צוו קיומו של צוות 
 . והן לשלילה לחיוב, הן המציע  תאודו המלצות וכן,    םמימתאי כניט
 

העב  .13.1.7 או  ואיכות  שלהם,    אוים,  המוצע   יםותהשיר דה  מיוחדים  נתונים 
בות, ניסיון עבר בעבודה עם  רל  ירייה,מות בעקיית הערכומל והתאמתם  

( לעלשלילה(  או   לחיובהמציע  ני  ניין .  העזה,  של  סיון  )הן  לשלילה  בר 
 (3וש )דק במהלך שלבין ויייבחחרים(,  איבוריים  ם צופיהעירייה והן ג

 .  זה למכרעמו להגשת ההצ השנים שקד
 

יכ בחינת מיד .13.1.8 לבצ   ולתות  ביותר  הזולה  ה,  וד העבע את  של בעל ההצעה 
בחינת    ,ותולרב  ת ו/או העומס המוטל עליובר העבודו צ  קתת, בדילרבו

להכולת י את ו  בהעבודו  שלים  שנקבעו  ת  הזמנים  ללוחות  התאם 
   הפרויקט.מת השלל

 
שיקול   .13.1.9 א כל  אמאחר  ה ו  מידה  חובת   22בתקנה  מפורטים  ת    לתקנות 

תשהמכרזי בביצ נות,  לרב  ,1993-נ"ג ם,  מסוים  מציע  של  עבר  וע  יסיון 
 או לשלילה(.  יה )לחיוברי עיעבור הקודמות ת  ודועב

 
 גרלה של העל דרך   וכהעה הזבחירת ההצ .13.2

 
שווי .13.2.1 של  )לבמקרה  הצעות  בין  שוו ון  של  במקרה  הצערבות  בין    ות יון 

ים השונים(, תהיה העירייה רשאית  עציהמבין  תן  ומ  משא ול  יה נ   לאחר
 הנמוכות ביותר. שהצעותיהם הן   יםתפ המשתן  ביהגרלה   לערוך

 
בפנתתבלה  רגהה .13.2.2 נציגצע  המי  בלבד(,  )נציג משתתפים  י  בנוכחות  ורשה 

כך. משתתף יהיה  וחד לשם  תכנס במי ם, בישיבה שתרזיהמכחברי ועדת  
  בהגרלה,   תףשתו להל זכות וותר עמ  וא כי ה  ד,יע בכתב בלברשאי להוד

 מטעמו.  בין בעצמו ובין באמצעות נציג 
 

של    ההית  ההגרלה .13.2.3 דרך  אטועל  מעטפות  והות,  מז   לתיבו ת  מונטילת 
יו  שול  נחואשר  הישי על  ועדתחן  של  המעט  בות  בתוך  פות  המכרזים. 

מעטפה  או "לא זוכה", והן יופקדו ב"זוכה"  ייכתב    פתקים, בהם  יהיה
הבתאחת,   טרםרז מכיבת  ועדישיב  ים  תתקיים  רזים  כהמת  ת  בה 

 ההגרלה.  
 

ב  .13.2.4 סדר  המקביעת  יוטע חירת  המב ם  סכפות  המשתתפים  ין  ציעים 
 בע. לת מטטהר ב בע הסדה, ייקסכמר הדעהיב  בהגרלה.

 
 תיקון טעויות  .13.3

 
רשאי  .13.3.1 המכרזים,  לתועדת  טת  סופרקן  טעוי   עויות  חשבונאו  איות  ות 

 לה.  שנתגלו בהצעות שהוגשו
 

במהל עשי   הטעותן  תיקו .13.3.2 ה בדי  ךה  מי  ועצהקת  )או  הועדה  בידי  ת 
 וקול.  מטעמה( וירשם בפרוט

 
 מציע.  יקון תימסר לתה על ההודעה  .13.3.3
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 צעות פסילת ה .13.4
 

י הסף והיא רשאית  ות בתנא נן עומדת שאיו עהצ  תפסול   מכרזיםת ה ועד .13.4.1
או שהן תכסיסניות ו/או בלתי  ו/  לב  הוגשו בחוסר תוםות ש הצע  לפסול  

וכן, הצעות שהן חסרות,    , זבמכריון  וות השו ונ קר ות בעגע ו פונות ו/אהוג
מוטעית של    ות או על הבנהנכונ  ת בלתיוחת על הנ מוטעות, או מבוססו

 .  אחרת הדהועהחליטה ת אם זולז, רכא המנוש
 

העי .13.4.2 של  מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  טכנייםלמח  רייהאין  פגמים  על    ול 
 בהצעה בתום לב. שיפלו 

 
פי  -רייה עלעיה  טובתלעומד  סעד הכל  ע מלגרוי  בסעיף זה כדאין באמור   .13.4.3

 כל דין. 
 

 הזוכה במכרז  .13.5
 

  ז מכר  חר את הזוכה בהתאם להוראות תב  ה יי רל העיש  יםרזהמכ  ועדת .13.5.1
 . חוזהתתקשר עמו ב עירייה כי ה הי יריש הע מליץ לראות זה,

 
המכרזי .13.5.2 תשועדת  ו/או  את  קול  ם  עם  ר  אחלההצעות  מו"מ  שניהלה 

  בל תקמכן    ולאחררות,  הבההם  לה מ יב ק  לעיל ו/אוהמציעים, כמפורט  
 את החלטתה.  

 
רשאית   .13.5.3 על  ועדת המכרזים  ביותר, ה  עהת ההציר בחלהחליט    מתאימה 

ל  או לא  הצעה  בחורלהחליט  ו   כל  להבר טבמ  הכולשהיא,  את  ה  טיח 
 מירב היתרונות לעירייה.  

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

 ויקט. ר הפך ם מתולחלקיביחס  רק ות  הצע נה בלת. לא תתקאח
 

 חידה צעה י ה .13.6
 

למכ .13.6.1 שתוגש  יחככל  הצעה  כדירז  או  בדיקתש  כל ה,  הסף    לאחר  תנאי 
ההצ יתגלעות  ו/או  לועד וף,  המברר  בכי  ם  זיכרת  הצעה  נותרה  פניה 

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

 
 ין הצעה יחידה.  ינ על ותיה החלט ק אתתנמים המכרז  דתוע .13.6.2

 
המכרזי .13.6.3 שועדת  עלככל  תחליט  המ  ם  הנימוקים  ז  כרפסילת  מן 

פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  זה  אות סעיףלו הורוח ה, ימפורטים בסעיף זה
 מכרז חדש.  

 
 סום למכרז חדשדרג ההצעות ופרבמהשני  מציע התקשרות עם ה .13.7

 
את    המצרת לעשומ   הירייהע   ין,י כל דפ" ע  העירייהמבלי לגרוע מזכויות   .13.7.1

שיבצע  ת  מנשו, על  גוההצעות שה   הזכות לפנות אל המציע השני במדרג
הפרו  הצעתו  את  עפ"י  לאחר  וזאתיקט  זשהוכ  גם  על  ר  אחה  וכרז 

עומדמכב אינו  הראשון  שהזוכה  מקום  כל  עפ"י  ייבויבהתח   רז,  ותיו 
 . חרעם אכל טמ או זה חוהמפרטים הטכניים ו/או ה  מכרז ו/אותנאי ה

 
שי .13.7.2 ת  דורגלמציע  של  הוש  האשני  לעירייה    7ת  להודיע  קבלת  ימים  על 

כ  הצעתה. עשה  שנהמן  לא  המדורג  בשלציע  שהשיב  או  תהא    לה,יי, 
  הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך   יע אתולהצ   ורחזליה  ית העירירשא

 . הלאה
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בהתאם  .13.7.3 מציע  נמצא  זה,    לא  סעיף  רשא להוראות  העירייה  ית  תהיה 
 .   דשרז חם מכרסלפ

 
שהתקשרו .13.7.4 העירתה  מותנית  ה  ייל  זה  סעיף  להוראות  בכך בהתאם 

נה זו  מ זבה  ם, במועדים הקבועיימציא לעירייה  ה,סעיף זי  פ-שהזוכה על
א,  חוזהוב הביטוח  בהת  בוערת  הן  עריכת  אישור  את  והן  יצוע 

 (. חוזהרתם ב)כהגד
 

 סייגים .13.8
 

אף .13.8.1 מסמכוי,  לעילהאמור    על  לגרוע  ע ותיומבלי  כל  ה  פי    ועדת   דין,ל 
 כה במכרז.מציע כלשהו כזו ז עלריהכל  ית שלארשא רזיםהמכ

 
כזה, .13.8.2 או  ם זכאי  ו הייא  ל  ציעים מה   במקרה  פיצוי  מאת  שיפוי    לכל 

 רז.  מכי המכמס רכישה, אספקה ואחזקה של בגיןלרבות,   ירייה,עה
 

 דים מיוח סמכות ראש העירייה במקרים .13.9
 

ר  העי  מועצת ירייה ו/או של  עה   אש כותו של רלגרוע מסמזה, כדי  אין באמור בהליך  
 נוסח חדש[. יות ]העיר  )ג( לפקודת148 יף סע ת להוראוט בהתאם רה

 
 חוזה ה .13.10

 
א יה א  דה לתחלת עבובלת צו הוק  חוזהלחתימת ה  וברע  כיפק מובהר,  סר  למען הס

 תוקף בין הצדדים. -בר חוזהם קיי
 

 הזוכה עה  ן בהצזכות עיו .13.11
 

ה  רשאי לעיין בהחלט  יהא  במכרזף  שתתמכל    המכרזים,  כלליבהתאם ל .13.11.1
ופית  הסו המכרעדשל  בזים ת  ובהצעמני,  במוקיה  הזוכה  זאת כרז,  ת 

 . זכרתוצאות המ לע ההודעהת בליום מק   30בתוך 
 

במכרז  מ .13.11.2 יהשתתף  לא  לא  ברשאי  דת  ועת  טחלה  שלחלקים  עיין 
  לדעת ון בהם עלול  ר העיה, אשההצעה הזוכבחלקים של  , או  המכרזים

ביטחון  ב  פגוע או ל  ,סוד מקצועיי, או  סוד מסחר  וףת המכרזים לחש ועד
 או בביטחון הציבור.  , בכלכלתההחוץ שלה סייח ינה, בהמד

 
קש  זוכה ותבלבעל ההצעה ה  ייה עיר ה  נה, תפלעיון  תכומימוש הזם  טר .13.11.3

עמ חסיון    משלושה  וחריא א  )לדתו  את  הטלת  לעניין  עסקים(  על  ימי 
)או    מדה זוחר קבלת עלא העיון ייקבע    היקףה, וקים מן ההצעה הזוכחל

  (. קבעד שנועבמב לא הגיה הזוכה ההצעבעל  ה אם בהיעדר
 

כאמ .13.11.4 במסמכים  לעיין  יהיה  בלבד,יהעמשרדי  ב  ורניתן  וף פכב  רייה 
בכתב למש עעד  מול  ש  ש מראולתיאום  לעיון,    לוח בקשה  נציג  העיון  ם 

לתשל  ובכפוף  של  )בע  קבוום  העירייה,  בסך  הוצאות(  ₪   100גין 
חדששקליה  מא)במילים:   עיםם  מע"מ(,  כולל  כ .  פגבור  עיון,  ישת  ל 

 ק.  חוכ בעיון; לסכום זה יצורף מע"מ כרוכותי העלויות הסוכי את לוז
 
שיתתשמ .13.11.5 לקף  המסמכ   קעת ה   בלבקש  של  הפתוח צילומי  לעיון ים    ים 

עמוד    כלם של  ₪ )חצי  ₪( נוסף, עבור תצלו   0.5סך של    ייהיר לעם  ישל
 (.A4ל  סטנדרטי )בגוד

 
העתק .13.11.6 חומרים  ש  קבלת  תהי שאל  מסמכים,  כנ ינם  תשה  סגד  כום  לום 

 לעת ולפי נסיבות העניין.  מעת, יההעיריר  זבג בע ע"ישיק
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חד  של כל א  עיין במסמכיםאי לה זכיה יהצעה הזוכה  ה   כי בעלר  בהומ .13.11.7
זכותמש  מיש  יםשתתפמן המ לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיאת  ון  ו 

 .  זהת סעיף אוה יהיה בהתאם להורל בעל ההצעה הזוכ מור שכא
 

 תנאים כלליים  .14
 

 חל הן  דיה .14.1
 

כפ  .14.1.1 זה  לדיהליך  בליהח   המכרזים  ניוף  מעת  ם  בנוסחם  ישראל,  מדינת 
 .  לעת

 
 . כל דיןל תאםבהה נה ותוגשנ רכתע ההצעות .14.1.2

 
תפות  אים לצורך השתשפטי מתץ מעויי ו  כמי שקיבלבו  יחשעים יוהמצי .14.1.3

 עי אחר.  , וכן, כל ייעוץ מקצותההצעו בהליך והגשת  
 

 ת ייחודי וטיפ תניית ש .14.2
 

הנוגע עניין  ל/ו   זהרז  למכ  כל  בביידו  ו,וח מכהנכרת    חוזהאו  ורק  אך  המשפט  ית  ן 
    באר שבע.עיר שבו מצוי ב מום מקושר וא ענהבתובן דות ליניעני ך מבחינה המוסמ

 
 יך הלת בפותתהשוצאות הה .14.3

 
יכל   .14.3.1 השתתפימציע  בהוצאות  לבדו  רכישה,  לרבות,  ליך,  ה ב  ותושא 

 המכרז.    ע בדיקות נשואביצומכי המכרז ומס אספקה ואחזקה של
 

  .גין הוצאות אלהה בייירמאת הע  י לכל שיפויא זכאלא יההמציע  .14.3.2
 

 ע הפרויקט ביצו תלחית  דחייתו א  ביטול על ידי העירייה .14.4
 

  ל את ההליך די, לבטעהבלתה  עקול דל פי שי כל עת ועעירייה רשאית, בה .14.4.1
 .  דנא

 
ע .14.4.2 ההליך  תהא  העיריי ידי  -לבוטל  היא  ה  ת ירשאה,  את  קט  פרוילבצע 

ה  ענ ים כל טלמציע  שתהא   מבלי   אמצעות צדדים שלישיים,בעצמה או ב
   יעה בקשר לכך.תבאו 

 
 שיקולים תקציביים  .14.5

 
כל   עןלמ .14.5.1 נשואבזא  מובהר   ,פקס  הסר  הפרויקט  ביצוע  כי  זה  ת  ,  מכרז 

ו של  תנה בקבלת אישור תקציבי או קיומ מלא, מו  ופןבא   עביצולרבות  
 קציב.  ת
 

העירי  .14.5.2 על    הילפיכך,  המזכותשומרת  לבטל  ה  המכרז  לאה  ו/או  את 
מועלדחות   תחילאת  ביצד  העבות  חלקן(,  לן  )כות  דווע  להקטין  או  או 

ביצו היקף  התקציבי    לת קבמאי    ה אוצכת  דות ובהעע  את  האישור 
)או סיב  האמור  המכל  אחרת  המוסמכים  הגורמי   ר ישובא   הקשור ה  ם 

 מטעם המדינה(.  
 

  להיקפו בהתאם    וגשוהמציעים י   לשמפורשת כי ההצעות  רה  בצוהר  מוב .14.5.3
יעים  המצאת  ו  רא מכרז, יעות ל שת ההצעצם הגשל הפרויקט, ובהמלא  

את   ומאשרים  שמסכימים  מוויללע  האמורכמי  כל    ם יתר ,  טענה,  על 
כנגד ו/או תביעה  ובעניין    העירייה  דרישה  עלות  שלא לה  ם יביתחימזה 

ו/או תביעה דרישה  טענה,  ביטהעד  כנג  כל  עם  המכרז    ל וירייה, בקשר 
 המכרז. העבודות לפי  ת ביצועעד תחיליית מו ו דחו/א
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ובוקרבמ .14.5.4  יף זה,עסבת  פורטוהמות  הנסיבהמכרז בשל  היקף  יוקטן    ה 
יה  יעיר. הםצדדיתם בין הוזה שייחלא ייחשב הדבר כהקטנה של הח

  .שירותיםלכלל היחסית  , להקטנת היקף הביצוע, ככל הניתן תפעל
 

ומ .14.5.5 כלודגשמובהר  יראו  כי  הצעתו    ,  את  המגיש    כאילו   למכרז,מציע 
מראש  הסכי למולאם  מועיל ר  והזוכה  כל  ,  על  בזאת  ו/א ותר  ו  טענה 

בגין  או  ו/  יעהבת  אוו/ה  רישד העירייה,  כלפי  היזכות  קף  הקטנת 
 . אמורתקציב כ עדרהי לע בשהביצו

 
מובהר,   .14.5.6 שלכי  עוד  מא  המכרז  ביטול  במקרה  קבכתוצאה  ישור  א  תלי 

בל  יבי,תקצ זה  רוכשי  דבומטעם  זכאים  יהיו    להחזר המכרז  מסמכי  , 
,  הולשף כ נוסלפיצוי  שרכשו, אולם לא יהיו זכאים  כרז המ כי סממחיר מ

 .  מועאו בקשר רת שהוציוכל הוצאה אחמכרז הכנת ה  אותהוצות ברל
 

למכ .14.5.7 הצעה  הגשת  בעצם  לעיל,  לאמור  כבנוסף  מתחייב  כי  רז,  מציע,  ל 
שתיבמקב כהחר  רה  במכרז, צעה  הצעתו  שאינה   הזוכה  מסיבה    אך 

ת  וע הפרויקט, הוא יאריך אביצ  ת לועד תחיחייה במ גרם ד בו תי  תלויה
ה  תמורה  הצעתוסגרת  מבש  גישה  תנקאיהבות  ערבתוקף  כל  ללא   ,

דרישנ לפי  העירוספת,  שהארלוב   יה,ית  לא  בד  כאמור,  הערבות  כת 
שש על  ) תעלה  ח6ה  ה  ודשים (  האחר מן  לפקימועד  תוקףון  ת  וערב  עת 

  כרז.תו מציע למה שהגיש אוההצע
 

מרכה  הזו כמוותר  על  טענה,אש  שלא   דרישה  ל  ומתחייב  תביעה    ו/או 
ארכת  עירייה בקשר עם הלפי היעה כ בתו  א/ ה ושדרי  ה,טענכל  להעלות  

הערב כאמ תוקף  ווות  במקרה ו לרבר  חלוף    ת  לאחר  המכרז,  ביטול  של 
 אמור.בות כת הערפת הארכתקו

 
מכל לגרו  לימב .14.5.8 הע  מק אליות  ובכל  לעיל  במסמכימור  אחר  המכרז    ום 

תה העי  ,חוזהוה רשאירייה  ההלח  תיה  ערבות  את  שהגיש  צעה  לט 
הז הצבמ  וכההמציע  היתר    ה כול  ,זרלמכתו  עסגרת  בין  חלקה,  או 

המציעבמ שיפר  הת  קרה  א ותו  חייב את  ערבות  להאריך  של  תוקפה  ת 
 בסעיף זה. ההצעה כאמור 

 
 דדת צעה בוה -צעה הה .14.6

 
 ד למכרז.  לבלהגיש הצעה אחת ב   שאישתתף רמ כל .14.6.1

 
, או הנשלט על ידו, או הנשלט  עבמצי ולט  ל מי ששגם עעיל חל  האמור ל  .14.6.2

יד גועל  שי  כ  ו. ב  גם  ולט ש הלישי  רם  "של לצורך  המונח  מוגדר  יטה"  ך 
של  הכללית  זכו מ  20%-מ  עלהלמ  כאחזקה  באסיפה  הצבעה  או  ו/יות 

 . גידהתאהל את מנה בגוף חבריםמה  25% -מותר למנות י הזכות
 

   סעיף זה.ב ד ניגוו בכי הוגש  ת שיתבררו ם תפסול הצעועדת המכרזי .14.6.3
 

 זיםרכ המדת  ת ועהחלטקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את   .14.7
 

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

אחר    כרז זוכהו וכי תחתיו ממקורי בטלה  ה הזוכל התו שזכייסמך כי  מו
ביצ/ ו(  "האחר  הזוכה"  :להלן) להמשך  מניעה  צו  שיינתן  ככל  וע  או 

מותעבוד ה להה  זוכ ה  יבי חת,  העהמקורי  ביצוע  את  בודות  פסיק 
שר  דו"ח עדכני באצוי אצלו בצירוף  המידע המכל    ה את יריילעולהעביר  

של בוצע פעולות  י כבר  על  ולאו  כנידו,  הספשר  לעבודה    הזוכת  האחר 
ו בטוח  ובאופן  זה  מסודר,  כלקיבכלל  את  ההנחי ים  לו  שי  תול  ינתנו 

 ט.  ויקרפיצוע ה ל בת עובדבר מועד העברת האחרי 
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וי בגין  פיצ  לשוםכאי  ז  י, הוא לא יהיה ו של הזוכה המקורה זכייתטלוב .14.7.2

כאמור,   זכייתו  לתשלוביטול  העאלא  עבור  ש בודם  על ה  יו  יד -בוצעה 
 סקתה בפועל.  הפד וע, עד למ בפועל

 
 ת ח הודעומשלו ם ואופן ובות הצדדיתכ .14.8

 
מכלגר  מבלי .14.8.1 הוע  כי  מובהר  הזה,  הליך  הוראות  יתר  מטודעו ל  עם  ת 

הע וה   ו/אוייה  ריהע אל  המשתתפים  מטעם  יישלחו  דעות  בכתב  ירייה, 
בכל    פה או-ו בעלנתוקף לכל הודעה ו/או מצג שנית   יהיה כל  ולא  לבד,ב

 רת. דרך אח
 

  , אצל לעיל  ורטכמפ  העירייהבמשרדי  ם היא  כרזית המדשל וע  כתובתה .14.8.2
 . ההעיריי מזכיר

 
ו  פ יהם שצורמכבמס  שנקבעהם של המשתתפים תיראה ככתובת  כתובת .14.8.3

 עה.  צלה
 

כתובתו  חשב  , תיכתובותבו הוצגו מספר  בהיעדר כתובת ו/או במקרה  
בש שנמסרה  ככתובת  המציע  הל  המוקדםטופס  ככתובת    רישום 

מ  ההמחייבת  אא   מציע, טעם  המלא  הם  בכתציע  וודיע  כתובת  ב  מסר 
 חרת.  א
 

אשר .14.8.4 הודעה  ידתישלח    כל  המכרזים  יעל  ועדת  ו/או  ירא העירייה  ו  , 
  ה לפי העניין( בהתאםהזוכ   ם )אותתפישמצל הלה אקבו התילה כא אות

 ם: ם הבאילתנאי
 

יראו  ואז    –הודעה באמצעות דואר רשום  משלוח ה ידי  -על .14.8.4.1
ה כאילו  הודעאת  אצל התקבלה  תוך ב  יםהמשתתפ   ה 

 שלוח;  ום המקים מיעס  ימי(  3)שלושה 
 

ואז   –  או בדוא"ל   סימיליה בפקות  ח באמצע ידי משלו-על .14.8.4.2
 עסקיםיום    עבור כעדה  יעה ל לו הגי אי עה כההוד  יראו את 

 ; אחד
 

 סירתה. בעת מ  –ביד  רהמסי  ית אורה אישבאמצעות מסי .14.8.4.3
 
 
 
 , ובברכה רב בכבוד

 
 
 

 אןיז אבו סהיב אפ
 רהט  עיריית  ראש
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 1טופס מס' 
 

 הצעה טופס מנה וההז אישור הבנת תנאי  
 

 לכבוד 
 הט עיריית ר

 
 .נ,ג.א

 
   20/2020 מס' מכרזן: דו נה

 ( 2020) טיאוט רחובותת נומכווש לש רכישה, אספקה ואחזקה של
 

בריםמאש"מ  הח   אנו  .1 קראנו  כי  רכישה, :  בנושא  20/2020מס'    מכרז  מסמכי   תאקפידה  , 
ואחזקה של מכונות ט  אספקה  והבלמדנ   (2020)  ותיאוט רחובשלוש  בהם  נו אתו  , האמור 

הדריש  ובדקנו  כל  את  הבקפידה  הפיזיים  ות,  והנסיבות,  ים  עשויה   ם,יישפט והמתנאים 
ביאו    תנוהצעל  ע  להשפיע העל  אנו  צוע  וכי  כל  מוופרויקט,  על  מראש  בזאת  טענה  תרים 

ם,  ייטפ שיזיים ומנסיבות כלשהם, פ ו הבנה של דרישות, תנאים א-יעה או אידי-י ה באלתעיש
 ע הפרויקט. על ביצו הצעתנו או יע עללהשפ וייםהעש

 
פים  צורהמ   ים מככן במסוצעות,  ה  יעהצה ל זמנ המפורטים בה  כימים לתנאיםמ, מסאנו הח"  .2

 רופותיהם. וצם העל כל נספחיניה וך ההפעל דר
 
, על כל נספחיה,  הלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בבל קתב ע בכם  אישורכעם קבלת   .3

 . חינתנומב ב ימחי חוזה
 
  ואלביצוע העבודות נש  חוזהב  ירייה אין תוקף להתקשרות עם הע דיו  י תנאי בלענו, כ דוע לי .4

קבלתהזמנ ה הינו  הזויה  ירי עהי  אישור   ה  הפרויקלנציג  )מנהל  ו/א כה  מט(  העבודה  ו  נהל 
על עמידה בדרישות ואישז(,  כרהממסמכי  )כהגדרתם ב ן וצוות העובדים  הניסיו  ר העירייה 

עלש לרבונוי די-יוצע  ה,  כל גת  הדרושיהמסמ  שת  ה כים  על  לחתימה  כתנאי  ור  כאמ  חוזה ם 
למכרזבה הצעות  להציע  ממוימ   7מחלוף    חריאולא  ,  זמנה  העירי הו  בלתק  עדים  יה  דעת 

הז על  במלמציע  יתקכרזכייה  לא  שבו  מקרה  בכל  איש.  מהמפורטים  ליה  עיריה  ורבל  מי 
פי  רייה לת העירשאי  ה תהין זה,  זמ  קרם בתוך פכל המסמכים הנדרשיו לא יוגשו  לעיל, ו/א 

ספק אחר  ן/קבל עם  המכרז  יצוע העבודות נשוא  לב  חוזהיקול דעתה המוחלט להתקשר בש
ולכלש טענה    לנו יה  התא  הו,  עלכל  מוותרים  טע  ואנו  כלפ  נה,כל  תביעה  ו/או  י  דרישה 

 ז.   אף זכייתנו במכרקשרותה עם אחר, על תלה בקשר ה ייהעיר
 
בידיכם את הערבוי פק ולהם  רישתכדפי  על  כם  רד שמלים לבוא  אנו מתחייב  .5 המפורטת    ת ד 

פוללמכרז  מצורף ה  חוזה ב את  הבי,  הטויסות  כרטמפוח  ואת  בו  המסמות  ת  איו והרם  כיל 
 הטעונים המצאה.  הנוספים

 
להציע הצעות )כולל    ד הקבוע בהזמנהעלמועד    ה,זר זכות חד בתוקפה, ללא  זו תעמונו  הצעת .6

 הארכה(. 
 
תם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  או לא לגלוו/נו  הצעת  יפרט גלוי    את  עו יבים למנאנו מתחי  .7

 ט. תנו זו בפרבמכרז נשוא הצעחרים א
 
לכבטח .8 הצון  פכ  על עתנו,  קיום  ונספחיהרטיל  בה  מצורפת  ב ,  ערבות  ערוכה  נקאזאת  ית, 

 הצעות.   הזמנה להציעם ביורט המפ  יםנאם לת תאבהדתכם לפקו
 

שנזכה   .9 ערבות  במכרז,  ככל  יוחזרכתב  לאחדילי  זה  שנו  פוליסיכבידפקיד  נר  את  ות  ם 
 זו. ו עתנ בהצהנכלל    חוזהרים הנזכרים בם האחהביטוח, הערבויות והמסמכי
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נ  במידה .10 ו/הע  את   ידפק ולא  הביטוח  רבויות  פוליסות  ו את המסמכים האחרים  ו/א או את 
יסודימים  7תוך    לנכל ה  חוזהב  רים נזכה כהפרה  הדבר  יראה  ה ,  בחוק  כמוגדר    חוזים ית, 

  רייה א העיהת  יה,העירי  , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-אתשל"  (חוזה  פרתבשל ה   ות פור)ת
מו  על הנזקים שנגר  וערך מראשומ  בועק  ויצת כפירבות הבנקאיהעום  סכ  לחלט את  יתזכא

 מ. ך המו"ו/או במהל  חוזהת ה הפר בשל הל
 

ימת  חתב   הכך, מותנת, על כל המשתמע מם כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרוריימצה אנו   .11
 צו התחלת עבודה.  רייה וקבלתי העיעל יד חוזה ה
 
 

 , כבוד רבב
 
 
   

 ע מציחתימה וחותמת ה  תאריך 
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 2' מס טופס
 

 /202020 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 

 
  , 1977-"ז התשל,  העונשין  חוקו מכוח הדין, לרבות  לינ החלים ע   לחובות ולאיסורים  וסףבנ .1

_____הח   אנו  בזאת  ומצהירים   מתחייבים_  ________ ____________ ________"מ 
 : דלקמןכ

 
ל הצל   לא .1.1 ו/או  ו/או לתת  ביע  וימישר קבל,  טובת הנאה  יפי בעקו  א/ ן  כל  כסף  או  /ון, 

ו/או מעשה   לטהין על החע במישרין ו/או בעקיפפיהשו/או כל דבר בעל ערך במטרה ל 
של "  רהט עיריית    ו/או מחדל    בד עואו  /ו   יהיר יעב  תפקיד   בעל   או(  "עירייהה)להלן: 

  כל או  /ו  התקשרות  להליך  שרקב,  אחר  גורם  כלאו  /ו   מטעמה  מיאו  /ו  יהרי העי
 .ממנו  עיםהנוב נה הזמ/ חוזה

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

י  סוד/ חסוי  מידע  לקבל  מנת  על  אחר  גורם  כל או  /ו  מטעמה  מי או  /ו  עירייה ה   דבעו
 . ממנו הנובעיםהזמנה /חוזה   לכל או/ ו  רותקשהת  להליך רושהק

 
או /ו  הי בעירי  תפקיד   בעל  עם  ,יןיפעק בו  א/ו  ןבמישרי ,  פעולה   לשתףאו  / ו  לשדל   לא .1.3

 בצורה   ים מחיר  בוע לק  במטרה  אחר   גורם   כל ו  א/ו   מטעמה  מי או  /ו  העירייה  עובד
 .תחרותית לא או /ו מלאכותית

 
בנ   לא .1.4 לאמור  פעלנו  במס   1.3עד    1.1  "קבסיגוד  הליכגרלעיל  של י  ת  ההתקשרות 

 הזמנה שנובעים מהם. / חוזהכל  העירייה ו/או
 

  העירייה   כי   לנו   ידוע,  לעיל  1  יףבסע  ר לאמו  בניגוד   עלנו פ  יכ  יר ב ס  חשד  עורר וית   דהבמי .2
  ההתקשרות   ליךבה  לשתפנו  לא,  הבלעדי  תהדע  שיקול"י  פע,  הזכות  את  לעצמה  תמרשו

"זה)בסעיף    חרא  הליך  לבכאו  /ו,  רומ אכ  הפעולה  עשתהנ  כי  חשד  יםקי  לגביו   הליך : 
  את   שהוא  זמן  כלב  ללבט ו  א /ו  תותקשרהה  ליךבה  הצעתנו  את  לקבל  לא או  /ו"(  שרותההתק

  ליך מה  הנובעים  הזמנהה/חוזה ה  את  שהוא  ןזמ  בכל  לבטלאו  /ו   ההתקשרות  בהליך  וייתנ כז
 . ההתקשרות

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

 . ממנו  יםהנובע ה זמנה/חוזה או  /ו העירייה  של  התקשרות  בהליך שהיא ךדר לבכ המעורבים
 

זו   .4 מס'  כחל  יתנתנ הצהרה  למכרז  הצעה  מהגשת  עלשפור  20/2020ק  עיריית-סם  רהט    ידי 
 . (2020) ונות טיאוט רחובותשלוש מכ רכישה, אספקה ואחזקה שלניינו: ושע

 
 

 :וםהחת על   אתי/באנוולראיה ב
 

 _____ __________ ______: שם
 

 _____ חתימה: ______________
 
 _____ ____ ותמת )חברה(: _____ח
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  45עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 
 3ופס מס' ט

 
 תאגיד מטעם  יות חתימהזכור שואי

 
 2021: ___ ____ ךתארי

 
 

 : לכבוד
 עיריית רהט 

 
 נ.ג.א.

 
 בשם תאגיד תימה אישור זכויות ח: ןדוהנ

 
 
_____, החתום/ים  __________, כי _____בזאת  שרמא  ____________ ________"ד  ני, עונה

ש ההצעה  )להוגשה  ה על   ____________________ ידי  " לעל  זמנה  הה  תסגרבמ  "(המציען: 
ה ואחזקה של  :בנושא  20/2020  מס'למכרז  ת  צעולהציע  טיא  רכישה, אספקה  מכונות  וט שלוש 

"   ( 2020)  רחובות לחיי/מוסמך  "(המכרז)להלן:  אים  הב  בת  מח,  חתימתו/םמציע  אתיוהיא    יבת 
 .בנוגע למכרזכל דבר ועניין המציע ל

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 
 
  _______________ 

 _ _ _______ ___  מ.ר.
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  46עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 4טופס מס' 
 

 קודם ן יובר ניסבד   תצהיר המציע
 ז[ כרלמעתו  ע בהציהמצסתמך מ יהעסקה עללכל   נפרדיר ה תצ למלאש  ]י

 
ת  יר אי להצהליכי ע ית רוזהשה  ראחל ________,____  ז.ת. על/ת__ ב__________ _"מ,  י החנא

 להלן:כדתב בכ  זהמצהיר/ה ב חוק,בועים בעונשים הקאהיה צפוי/ה ל  ןכ ת וכי אם לא אעשה מהא
 
כמנהלממש  אני .1 שלשל/עוהתפ מנהל  כללי/  ש  רת  ____/חב____________   ותף 

ב______________ _ עמות/_____ _________ .  ח.פמ  ע"__    ____ _ ________  המס' 
")ל ומוע יהמצהלן:  לטמסמך  "(  תצהיית עמה  זהן  המציע    קכחל  ר  של  סגרת  מב מהצעתו 

 "(. זהמכרלן: " הל ) הטידי עיריית ר-על  פורסםש 20/2020מס'  מכרז
 
    לן:כמפורט לה מכונות טיאוטמכר  יע מצ כי ה צהיר,י מהננ  .2
 

 __. ______________ _ _______ ___    ד:הציו לש  ןמימזה שם 2.1
 

 . לא /כן   : לסמן()יש  ורי א גוף ציבהמזמין הום הא 2.2
 

 ___.__________ _ __________   :צרן של מכונת הטיאוטשם הי 2.3
 
 __.______________ _ _______  :רהשל מכונת הטיאוט שנמכדגם ה 2.4
 
 ________________________.  ות מכונות הטיאוט שנמכרו בעסקה: כמ 2.5
 
   ז(. כרלמיע הצעות נה להצ להזמ   1.2.1 ראה ההגדרות בסעיף ) וד מכונת הטיאוט ייע  2.6

 
 ף בעיגול[ להקי]    מדרכות/ מכונת טיאוט  רחובותאוט מכונת טי

 
 _. ________ _________ ________  מנה: ד הזעמו/חוזה ה  חתימת עדומ 2.7

 
 _.. ______________ ________ __ :אוטמכונת הטישל  האספקה בפועלמועד  2.8

 
 )ללא מע"מ(.  _________________ _   עסקה: היקף כספי של ה 2.9

 
 __._______________ ___  :אצל המזמין ותפקידו ין המזמעם ר מטשקאיש  שם 2.10

 
 ___________ _________ _  (: "לואנייד, ד ) רהקש שאי םע התקשרות ידרכ 2.11

 
מצכן  כמו .3 ומכת ס אה  ורפות ,  הבאות  המלצות  / אות  שנ נושואו  לבקשת  ן  בגיהמציע  ת  יתנו 

 . _____ _______ _ __ _____ ___________ _ ה לעיל:עסקה שפורטה
 

 ירי אמת.ותוכן תצה  תיתימזו חשמי,  וזה כי היר/ה מצי נא .4
____________ _ 

 חתימת המצהיר/ה 
 שוראי

 
  'במר/גיי  ה בפנייצב/ _____ הת __  וםכי בי בזה  ת  / . ____, מאשר__ מ.ר____"ד _ ו ע  "מ, הח  יאנ

אש_ _____  ב  ר__  עצמו/ה  חר  ולא   ישי,א  ןופבא לי    _________/המוכר/ת  מס'  .זת.זיהה/תה 
ה לעונשים  צפוי/תהא  /יהא  ה/תעשה כןאם לא יעשאמת וכי  את הר  היצ ו/ה להעליי  ה כ /וי תרהשהז

 יי. בפנוחתם/ה עליו ירו/ה תצה  ונותכנ את  ר/השהקבועים בחוק, אי
 

____ _____ __________ 
 ( מתת +חוימה  )חת  "דעו



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  47עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 5טופס מס' 
 _____/____ /2021 אריך:ת

 
 ו"ח{הר רדמש  שליר פירמה/לוגו  נישור על גבי י אאת ה העלות}יש ל 

 
  לכבוד

 זים כרהמ תדוע
 רהט  עיריית

 
 .א.נ,ג
 

 ___ _ _______ "מ/ח.פ.__בע_____ _________ תברח:  ןהנדו
 

___ שות/חברת  לש   חשבון  ואיכר )פות   _________" הגשציע מהלהלן:  ובמסגרת  הצ"(,    עת ת 
)ית  ריעיידי  -שפורסם על  20/2020  מס'  ע למכרזמציה   זקה של רכישה, אספקה ואח:  שעניינורהט 
 : כדלקמן לדווח  מתכבדים אנו, (2020)רחובות  וט לוש מכונות טיאש
 
 
לארה .1 המיני  כי  חברה/עמותה/שר  הנו  שנרשמהציע,  רשומה  רשם  נקס פ ב  שותפות  י 

ין  צורך לציאין    –ד  ו יחישומה א שותפות לא רלגבי  ]  ___ ______  ם  ביות  תוהעמוהחברות/ 
 [.  את מועד הרישום

 
 .  _____ ____יום ___ "ר ב לכמ/ורשה שם כעוסק מע נרהמצי .2

 
לא  תר,  ויו ₪(    מיליון  הלושש₪ )  000,0003,  י שלור כספציע הינו בעל מחזשר כי המי לאהרינ  .3

  כספיים ה  ת "דוחופי ה-עלאת  ז,  9201,  8012,  7120פים  נות הכסמש  ת , בכל אחכולל מע"מ
וייב  חו משאינהנה למציע    ה זוחלופע ]המצי  דוחו"ת כספיים שהוגשו לרשויות/קריםהמבו

 לשנים אלה.  ציעל המ ש [,ו"ח מבוקרד תשגה
 

 : 9201מבוקר לשנת  י"ח כספדו וין לציע שאחלופה למ
  אלתר,  ויו ₪(    מיליון  השולש₪ )  0,00,0003י של  כספ  על מחזורהמציע הינו באשר כי  הריני ל

ים  יכספה  ת פי הדוחו"-, זאת על8201  ,7201,  6201ות הכספים  , בכל אחת משנ מע"מ  כולל
יב נו מחושאי  מציעהנה לחלופה זו  ות המציע ]רשויל  וגשו"ת כספיים שהחווד/םיקרהמבו

 . 2019  לשנת רוהסק  יכספ הפי הדו"ח -, עללשנים אלה, וכןמציע של ה [, גשת דו"ח מבוקרה
 

כי  י לאנ הרי .4 לעי יע  ל המצ כספי שה  המחזורשר  ביצלותו של המל, הן מפעיהמפורט  לבד, ע 
 עמו. ם שוריו תאגידים הקם א יופג ל עילות שת מפכנסות הנובעוללא ה

 
לשנה    המבוקרי  הכספ   פי הדו"ח-על  9201  ל המציע לשנתש  פיכסה  זורהמחלאשר כי    הריני .5

)ל מע"מזו  כולל    י כספ"ח  בדו   חייב  שאינו  יעצמ:  רה עה]  .₪  -____ __________ _ (:א 
 [ זו נה לש הכספיח "בדו  הכנסה למס  שדווח כוםסה  על ידווח  קרמבו

 
 : 9012 לשנת מבוקר כספי  "חוד ול ןשאי עצילמ החלופ
המבוקר לשנה    פי הדו"ח הכספי-על  8201המציע לשנת    לש  ספיהכ   ורהמחז לאשר כי    הריני
בוקר  כספי מו"ח  ב בד חיי  שאינו  ע: מצירהעה]  .-_____________ __ כולל מע"מ(:  אזו )ל

 .[2019 תלשנבדו"ח הכספי למס הכנסה דווח  שהסכום  זו, ויפרט אתתעלם מחלופה י
 

"הערת עסק חי"    מהוש לא ר,  9012וקר של המציע לשנת  המב   פיהכס  שר כי בדו"חאי לנ ריה .6
פי  סכה  צבועל מ  יעתר לה  כדי  ת אחרת, שיש בהו כל הערה חשבונאיא   י"או "אזהרת עסק ח

   בהתחייבויותיו.עמוד  לתו לו/או יכוו סקי ת עם א שיך לקייהמציע להמ לש
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 95וך מת  48עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 
 : 9201 נתשל מבוקרי כספ  שאין לו דו"חה למציע ופחל

, לא רשומה "הערת עסק חי"  8012ת  שנל  ציעהכספי המבוקר של המ  חדו" ב  ר כי הריני לאש
ו הכספי  בל מצעיע  התר י לכד ה  יש בשת,  ררה חשבונאית אחרת עסק חי" או כל העאו "אזה

ל   לש ו/אא  ים לקיהמשיך  המציע  עסקיו  לעת  יכולתו  בהתחו  ב יבויוימוד  וכי  התאם  תיו, 
ה ל9201  לשנת יע  צהמ  של   הסקור  כספי לדו"ח  צ,  לה ויפ א  כאמה  הערה  בדוירשם  "ח  ור 

 .  9201קר לשנת  בומהי  ספהכ
 

 ספי מבוקר:ח כו חייב בהגשת דו"חלופה למציע שאינ
לנ הרי ומב  כספי  דו"ח  בהגשת  מחויב  נו אי  ציעהמי  שר כאי  ית  בנתי המקצועה  למיטבוקר, 

עולה   הלא  ל כמהדו"ח  עלהוש  2019שנת  ספי  לרשוי המציידי  -גש  כדי    כי  סהמ  ותע  בו  יש 
מע  התריל המציע  על  של  הכספי  לעמוד    יםי קל  יךמש מלהצבו  יכולתו  ו/או  עסקיו  את 

 ייבויותיו.  בהתח
 
 
 
 , רב בכבוד
 
 
 

 ח" רו, ___________ _____
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 95וך מת  49עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 

 6טופס מס' 
 

 עה( ות הצ)ערבקאית  בנערבות 
 

 _____ / _____/ 2021 תאריך
 
 לכבוד 

 הט עיריית ר
 

 נ.א.ג.
 

 :__________'מס קאיתת בנבוער הנדון:
 
 

בעל   המציע]ת  קשפי  )לה____ [שם   ____" _______________________ש בק המלן:  אנו   ,)"  
ם  פיכ"( ערבים בזאת כלהערבים "  ___ )להלן:________________ _______  בחומר   [שם הבנק]

  ( ₪  ____________מילים:  )ב  ₪  -: _________ד לסכוםשתכם, עדריכל סכום לפי  ם  כלשלם ל
של המבקשידלעמ  , בקשר1"(בותום הערסכ"לן:  )לה בהצעההכלולו  יבויותיוי בהתח  תו  שהגיש    ת 

ואחזקה של כישר:  בנושא  20/2020מס'    זלמכר  הצעות  עבמסגרת הליך הזמנה להצי    ה, אספקה 
 . (2020) שלוש מכונות טיאוט רחובות

 
מתחי .1 לשיב אנו  לפים  לכם,  דרישתכלם  בכתבי  הראשונה  כלם  יצוסכ  ,  אשר  באם  ותה  וין 

ממועד קבלת דרישתכם   ( ימים7שבעה )  מתום   לא יאוחר   קרהובכל מ באופן מיידי  רישה,  ד
 ב ערבות זה. כתת ת המופיעה בראשיבמשרדנו, לפי הכתוב

 
ספק  הס  ןלמע .2 לר  דרישתכם  כי  בזאת,  עום  תשלמובהר  כתב  זרמכוח    היה שתל  יכו  הבות 

התש  לשיעורין, בהתאוכי  יתבצע  לדלום  כאמורתרישם  ובלבכם  שסך ,  הת   ד  שלומים  כל 
 ערבות. סכום ה לה עלזה לא יע בותכתב ערמכוח 

 
בלתי   .3 היא  זה  ערבות  כתב  לפי  זהתחייבותנו  ובכלל  ל   לאה  מותנית,  חייבים  ר,  יהסבתהיו 

 את המבקש.ום מלתש ת התחילה א  ם או לדרוששתכדרילפרט, לבסס או להוכיח את לנמק, 
 
  .סבהן לה ות זה אינו נית כתב ערב .4
 
   .1220 יל אפר 30ם קפו עד ליווד בתוכתב ערבות זה יעמ .5
 
 

 , בר בכבוד
 

 
לאמ  סכום  1 בהתאם  יהיה  בהערבות  שב  אחתור  להזמנה    .269.סעיף  החלופות 

ים.  יעידי המצ-על  ותהמוצע  טמכונות הטיאוג  סופי  זאת, לולהציע הצעות למכרז,  
  9.6.2המפורטים בסעיף    הסכומיםות יהיה תואם את  ערבשסכום היש להקפיד על  

 לעיל.  
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  50עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 7טופס מס' 
 

 יםות גופים ציבוריתצהיר עפ"י חוק עסקא
 
 

 ___ הח"מ,  בעל _ ____אני  שמת.  _____  שהו  ____________,ספרה  ז.  עליי  לאחר  כי  זהרתי 
האמצההל את  אם    ת,יר  כןוכי  אעשה  לעונשים  אהי  לא  צפוי  מצבהקבועים  ה  בכתב    הירחוק, 

   לן:כדלה
 

 "(.המציעבע"מ )להלן "__________  _________  יות בחברתנמ  מנהל/בעלאני משמש כ .1
 
תצהירי .2 עושה  מ  אני  האישיתזה  עס ידיעתי  חוק  פי  על  גוקאו,  ציפת  התשל"ו  ים    -בוריים, 

1976  " עסקא)להלן:  ציבוגופ  ות חוק  מ"(,  רייםים  כחלק  רז  למכ  המציעהצעת    הגשתזאת 
 "(. מכרזה " רהט )להלן: ייתעיר  ידי-שפורסם על 20/2020מס' 

 
  פקודת   על פי  והרשומות שעליו לנהלםהחשבונות  פנקסי    הל אתנ לאשר כי המציע מהריני   .3

 ;1975-וסף, התשל"וערך מ ק מסו חומס הכנסה ]נוסח חדש[  
 

 סףמו  ערך   סמ  למנהל  ולדווח  ויהכנסות  על  השומה  קידפל   לדווח  הגנו  המציעלאשר כי    ניהרי .4
 . סףמו ךער מס חוק  לפי מס יהןלע  שמוטל עסקאות על

 
למועע .5 לא  ד  זה  תצהירי  עריכת  המציע/ה  ד  זיהורשע/ה  בעל/ת  הורשע/ה  אליקולא  ו/ה  ה 

עס )כ בחוק  זה  מונח  ציואקהגדרת  גופים  עבית  ביותר משתי  חוקרובוריים(  לפי  ים עובד  ת 
)איסו והבטח  העסקה שלא  רזרים  ש  1991  -  התשנ"א  ,ת תנאים הוגנים(כדין   כר ולפי חוק 

 . 1987 -ם, התשמ"ז ימומינ
 
ההצהרת .6 זו  ובאחריותי,  י  אישית  מכך  ינה  לגרוע  כהצהרה  ומבלי  אף  תיראה  טעם  מהיא 

 רה זו. הצהאשר הסמיך אותי למסור מציע, ה
 
 מת.א  -הירי כן תצתימתי ותוח   י מצהיר כי זהו שמי, זואנ .7
 

_ __________ __ 
 צהיר/ה חתימת המ

 
 אישור

 
הח"מנא _____________י  עו"ד  _ מ.ר  ,  מאשר.  ב/________,  כי  זת  ביום  ה 
התייצב_ מר/גב'  /______________  בפניי  אשרה  עצמזיהה/  ________________  ו/ה  תה 

 ____ שמספרה  ולא_____/המוכ_ __בת.ז.  אישי,  באופן  לי  כי/ שהזהרתיו   חרר/ת  עליו/ה    ה 
ו  רלהצהי האמת  יעאת  לא  אם  יהא/כי  כן  צפוי התשה/תעשה  הקבועים/א  לעונשים    וק,חב  ה 

 עליו בפניי.  וחתם/הרו/ה יתצה  שר/ה את נכונותאי
 
 

 ______ __________ 
 )חתימה +חותמת( עו"ד 
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 8ופס מס' ט
 

 קרבת משפחהאו  םוד ענייניה בדבר ניג הצהר
נושאי  , ירקטוריםהדת, ד מבעלי המניוחל א כ  בנפרד ההצהרה]יש להחתים על  

 יע[ של המצ נהל פעילמ נהל,, חברי ועד מ המשרה
 

הח" ת.________ ___  מ,אני  ______ ____________ ז..  ___  היא  שכתובתי   ,_  _______
 קמן:  ה ומאשר/ת בזאת כדלמצהיר/

 
זו   .1 במסגהצהרה  הצניתנת  הגשת  _שתו  ערת  המציע  ח.פ./ת.ל  ז. _____________ 

רכישה, אספקה ואחזקה    שעניינו  20/2020"( למכרז  ציעהמ: "_______ )להלן____ _____
 "(. המכרז " להלן:) (2020) ותבוט רחושלוש מכונות טיא של

 
מבל יד .2 כי  לי  לגוע  הוי  מכל  לרוע  בנוגע  דין  ענייניראות  נכונוניגוד  אי  אזי  האמור  ם,  ת 

  עת ההצעה, וככל שהמצייללהביא לפס מכרז וסודית של תנאי הפרה י וה התהו צהרה זו,  בה
במכרז, נכ  יזכה  בהצהרההאמ  ונותאי  י   ור  של  זו,  יסודית  הפרה  עם   תכרשיי  חוזהה הווה 

ו  המי  יד-על  חוזהה   ללביטוהמציע  עם  שתהי   ציע,שייכרת  זכות  מבלי  כל  למציע  ה  תביעה 
 מי מטעמה.  כלפי עיריית רהט ו/או 

 
 יד עירוניג ריית רהט או עובד תאעיבת משפחה לעובד קרעניינים ו/או יגוד ין נעניהצהרה ב .3

 
  ]נוסח חדש[,   ותעירי ה  ודת)א( לפק174ראות סעיף  עתי הו כי הובאו לידיאשר  ריני לה .3.1

 ובע כדלקמן:  קאשר 
 

ו מעונין, במישרין  גע אעיריה לא יהיה נו ו עובד של  יד אפק )א( . 174
או ו  זוגו או שותפ-די בן על יאו  ידי עצמו  קיפין, על  או בע

בשום   העיריה  חוסוכנו,  עם  שנעשה  עבודה וזה  בשום 
 נה. למע  מבוצעתה

 
 [:נטיב רליף הסעת הנא לסמן ולהשלים א י ]צהיר כ הריני לה .3.2
  

ובאנו .3.2.1 זוגי  /ןכי  בעיר  איננובת  בתאיית  עובדים  או  השייך רהט  עירוני    גיד 
 . ריית רהטלעי

 
 : או

 
  ית וני השייך לעיריירעט או בתאגיד  ית רהעירים בעובדיוגי  או בן/בת זאנוכי   .3.2.2

 .רהט
 

____________ _____________ __________ .____________ 
 

_____________________________ ______ ____________ . 
 

 [:את הסעיף הרלבנטילים השול נא לסמןני להצהיר כי ]יהר .3.3
 

לידיעלמיטב   .3.3.1 משפחה  קרבת  לי  אין  שהותי,  ע אדם  עירייא  רובד  א ת  ו  הט 
 ון ובנייה רהט. כנ דה המקומית לתהוע

 
 עניין הצהרה זו:ל
 
זוג  –"  רובק"  הורבן  של,  הורה  )  ה,  או  הורה  א סב  אח  בת,  או  בן    ו סבתא(, 

ינית, בן זוג של  אחי  ן,חיידודה, א או חמה(, דוד,    ג )חםה של בן הזו רהו,  תוחא
 ה; דוד/ , בתד/הה(, בן דויס/הזוג )ג ס/ה(, אח או אחות של בן )גי אח או אחות
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לגרו  .3.4 הרע  מבלי  לעיל,  האמור  למיטב  מן  כי  לאשר  ה דייני  בין  כרת  שיי  חוזהיעתי 
יני ו/או  בלשהו  ד עניינים כו יג צר נ א יוז( לבין עיריית רהט, ל ה במכר)אם יזכהמציע  

יין  ובד עיריית רהט נגוע או מעונ יריית רהט ולא ידוע לי כי עבד ע עוין  מציע לבבין ה
   יפין.ן בעקובי  רין בין במיש ,חוזהב
 

 בחר ציבור דבר קרבת משפחה לנהצהרה ב .4
 
ש[, קודת העיריות ]נוסח חד)א( לפא122יף  הוראות סע   לידיעתי  ר כי הובאושאהריני ל .4.1

 ע כדלקמן:  בקואשר 
 

מועצה )א(  .א122 קרובוחבר  ס,  אוכ,  שיש נו  תאגיד  או  שותפו,  ו 
ונו או בה  אחוזים  מהאמורים חלק העולה על עשרה  לאחד

אווחבר שאחיו  מהםו  ע  ד  או  לא מנהל  בו,  אחראי  ובד 
צד   ליהיה  או  העירסעלחוזה  עם  לעניקה  זה, יה;  ן 

 ת אחו הורה, בן או בת, אח אוזוג,  בן –ב" "קרו
 

 [:טיבנ הרלהסעיף  סמן ולהשלים אתלנא ] י להצהיר כינ ריה .4.2
 

לי  .4.2.1 אין  ידיעתי,  ציבוקרב  למיטב  נבחר  שהוא  לאדם  משפחה  במועצת  ת  ר 
 . יריית רהטע

 
 או
 

 , כל זאת כדלקמן:   ם שהוא נבחר ציבורמשפחה לאד קרבת יש לי .4.2.2
 

__________________ _______________________ .______ 
 

 ________________ ______ _ ___________ _____ _ ._______ 
 

 : זהעיף ה בסין ההצהר לעני 
 
זוג  –"  קרוב" הורה  הורה,  בן  של  הורה  סבתא(  )סב,  בתאו  או  בן  או,  אח   , 
זוג של    ית, בןאחיין, אחיינ  דודה,  חמה(, דוד,  זוג )חם אובן ה  רה של, הותחוא

 ד/ה; וד , בת)גיס/ה(, בן דוד/ה בן הזוגות של )גיס/ה(, אח או אחאו אחות אח 
 

יזכה בין  ציע )אם  שייכרת בין המ  חוזה כי ה אשר  הריני ל   מן האמור לעיל,   לגרועמבלי   .4.3
עירייתלב  המכרז( י  ין  לא  ניגודרהט,  כלשייניענ   וצר  ו/ה ם  בין המציע  לבי ו  ביני  ן  או 

,  חוזהלשהי לגיעה כר ציבור ברהט יש נע לי כי לנבחלא ידו וציבור בעיריית רהט   נבחר
   יפין.ק בעבין בין במישרין ו

 
 עניינים ר היעדר ניגוד ברה בדהצה .5

 
להרי .5.1 שאשני  במהלך  כי  שקר  השנים  על  לוש  לחתימתי  לאהצהדמו  זו,  כיהנתי    רה 

עירייתכר ו/רה  אש  עירייכח   אוט  במועצת  ו/או  בר  רהט  מן  כנושא  ת  באחד  משרה 
 יית רהט.  העירוניים של עירם יהתאגיד 

 
 זה:סעיף   לעניין

 
די ":ושא משרה נ" )אוו רירקטויו"ר  מ  ן  ש גוף  שם    לנהל  בעל  אחר(,  תאגיד 

)ארקטודי המנו  ר  בגוף  התאגידחבר  של  משנה  הל  מנכ"ל,   ,)
נהל תפעול או  , מיומסגנ חד  ספים או א"ל, מנהל ככ"ל, סמנכ למנ
מאח מסגניו,  כוד  )פנימי  נהל  מבקר  אדם,  ראש ו  אח  חיצוני(, 
 ת ביקורת; ועד
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חתימת  נכו ":י עירונ תאגיד" .5.2 למועד  מאל חא  זה,  חוזהן  הועד  המה:  ומית  קדה 
הלת  המנן הנגב" )החברה  ב "מי רהט"; "עידים והביוהמגיד  , תאנייה רהטלתכנון וב 

רהט  כלית לה(, חברה כלגב המערבי )בהקמול הנשכא  ב(,עידן הנג   ור התעשייה את אז
 מתנ"ס ברהט.   ה )בהקמה(, עמותת

 
במהלך  הרי .5.3 כי  לאשר  הני  הצהשק  שניםשלוש  על  לחתימתי  זדמו  כי  ו, רה  הנתי  לא 

עכ ו/או  יראש  רהט  במוריית  ו/א  יתעירי עצת  כחבר  באחרהט  משרה  כנושא  מן  ו  ד 
על  שקדמו לחתימתי    השניםש  חמלך  , וכי במה עיריית רהטוניים של  עירהתאגידים ה

 דים שפורטו לעיל.  יקיתי מועמד לאחד התפלא הי  הצהרה זו
 

 לעניין סעיף זה:
 
) ":ה משר נושא" דירקטוריון  גיו"ר  תאג מנהל    וף או  בע של  אחר(,    ליד  שם 

)או  דירק של  ה   בגוףחבר  טור  מנכ"ל,  מנהל  משנה  התאגיד(, 
או  פעול  ת   הלמנ  ד מסגניו, ספים או אחל, מנהל כנכ"למנכ"ל, סמ

מסגניו,   אד אחד  כוח  מבקמנהל  חיצוני ם,  או  )פנימי  ראש   ,(ר 
 ועדת ביקורת; 

 
ביוב  מים והגיד האת  אלה:זה, אחד מ  חוזהימת  חת   מועדנכון ל ":תאגיד עירוני "

"עידן" רהט";  )  מי  המ החברהנגב"  אנהה  התעשייה  לת  אזור  ת 
ט  רהלה כלכלית  הקמה(, חברהמערבי )בגב  הנגב(, אשכול הנעידן  

 ברהט.   , עמותת המתנ"ס הקמה()ב
 

שבמהככ השנים  ל  שלוש  מטענ האחרולך  המשרה  נושא  באחד ות,  כיהן  המציע    ם 
  היה מועמד לאחד   רונותים האחש השנ מח  מהלך ורטים לעיל, ו/או בהמפדים  התפקי

לו,    היה מועמדאו  בו כיהן היועץ    רט את הדברים )התפקידא לפנ  –לו  ם הלהתפקידי
 דבר(: געות בהתקופות הנוהיה מועמד לו,  עץ או היו  הןי שבו היה כהגוף 

 
 ______ _______________________________________________ . 

 
______________________ ____ ________ ___________ _ ._______ 

 
כ הרינ  .5.4 לאשר  במ י  השל הלך  י  עוש  לחתימתי  שקדמו  לא  שנים  זו,  הצהרה  נתי  כיהל 

  ירותים יריית רהט שספק אשר סיפק לע אצל    צועי מק  בעל תפקידמשרה או כ  כנושא
)עבודות אחזקה,  י קבלנ  כלשהם  עבודות  הרו ות,  בתחום  ששירותים  ירותים  וחה, 

ת,  בו)לר  מותהחברה, ע  סק(,עצמאי )עו   דק יחי ין כספי(, בס ננץ פי בתחום החינוך, ייעו
   ברה לתועלת הציבור(: ח
 

 זה:לעניין סעיף 
 
  רתו לעיל;כהגד ":שרה נושא מ"
 
ב ": דתפקי בעל" תפקיד  הספ בעל  אצל  ביןכיר  כשכיר    ק,  ספק  כובין  שהועסק 

החיצוני   יועץ  עצמאי  לרבות  תפעול,    בתחומי  חיצונילספק, 
 אדם;  ו כוח א ב תקציפיננסיים, 

 
שלו  ככל הששבמהלך  האחרש  נוונותנים  התפקידיהמש  שא,  באחד  כיהן  ם  רה 

מש, התקופה בה  בו שיקיד  תפהשם הספק,  ת הדברים )נא לפרט א  –  המפורטים לעיל
 יהן(:  כ
 

 _________ ______________ ________________________ .______ 
 

 _____________________ __________________ ______ _ _____ ._ 
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להר .5.5 במהלאיני  כי  של שר  השניםך  ל שקד  וש  כיה  ימתי חתמו  לא  זו,  הצהרה  נתי  על 
  עירוני של רשות   תאגידאו    ום רבמחוז הד  מית המצויהרשות מקו  אצלכנושא משרה  
  רום ו/או לא הייתי סד תכנוני במחוז הדושל מ  חוז הדרום ו/אוויה בממקומית המצ 

 חד הגורמים הנ"ל:   פקיד לא בעל ת
 

 ף זה:ן סעייני לע
 
 ה אזורית; מועצ, ומיתה מק יה, מועצעירי  ": מקומית תרשו"
 
ועדתועדה מקומ י,  רשות רישו ": ונימוסד תכנ" או  ת  מחוזיעדה  ו  ,משנה שלה  ית 

 שלה; או ועדת משנה 
 
 ; כהגדרתו לעיל :"משרה  נושא"
 
 לעיל;  כהגדרתו ": על תפקידב"
 
לרשות    , אשרציבור(העלת  ולת ברה  יד )חברה, עמותה, ח כל תאג  ":רוני תאגיד עי"

י מנימקומית  בו  בש  על  העולר  שיעוות  למנו 20%ה  הזכות  ת  , 
או   ו/או  מנהדירקטורים  לקבלתלים  תחהי י רווחים,    זכות  ום  ה 

 אשר יהיה;יסוק של התאגיד  הע
 

שב השניככל  שלוש  האחמהלך  מרם  המשרה  נושר  באונות,  כיהן  המציע  חד  טעם 
שם  המקומית ו/או    תהרשו  ים )שםר הדב  תא  לפרטנא    –מפורטים לעיל  קידים ההתפ

 ן(:  כיהשרה, התקופה בה קיד שבו כיהן נושא המהתפ  י,ירונ ד העהתאגי
 

 ___ ___________________ ___________________________ .____ 
 

______________________________ __________________ ._____ 
 

לאש .5.6 בהריני  כי  שלר  לחתמהלך  שקדמו  השנים  זו,  הצהר  לע  ימתי וש  סי ה  קתי  פלא 
ובד  ו עיר בעירית רהט אית רהט ו/או לעובד בכעיריב  יבורחר צשיים לנבשירותים אי

, עבור  לרבות  גיד עירוני, ו/או למנהל בתא  ה רהט בנייו  ןמית לתכנובועדה המקובכיר  
 יד עירוני. הל בתאג או מנ   יריית רהט בכיר בע  נבחר ציבור או עובד ל קשור תאגיד ה

 
 ה:ז ף סעי  לעניין

 
ת עיריית רהט במהלך  מועצר  כחב  כיהןועמד או  כל אדם שהיה מ : "יבורנבחר צ"

  יבור י צבחר בות, נזה, לר  חוזהתימה על  לח  לוש השנים שקדמוש
מאשר   הופסקה  שהיכהונתם  סיבה  )בחיכל  התפטרא  ות,  רות, 

 הט; עיריית ר ר במועצת, ואינם מכהנים יות(פטירה
 
סגי ריהעי  מנכ"ל ":יר בעירייה עובד בכ" המנכ ה,  מן  מז"ל,  העירייה,  הנדס כיר 

סג רייההעי העירן  ,  גזבר  העירייה,  גזברות מהנדס  סגן    ייה, 
ית רהט, וטרינר  לעירי פטי  מש  ועץרהט, יקר עיריית  ירייה, מבהע

מנ אגףהעירייה,  כוח  בעירייה;    הל  מנהל  המנהל  אדם, 
 ם; עד העובדי, חברי והתשלומים

 
אחד   ":יר בועדהעובד בכ" ה כל  לו מנמן  בהיים  בעיריע גדרת  עיל  בכיר  יה, ובד 

תפ מתוקאשר   תפקיקיף  כבעל  גם  משמש  הוא  בועדה  דו  ד 
והמקומית מנהל  ,  המקוכן,  ת הועדה  ק  העוס   רוניעי  ובע מית, 

התכנון   )לרבבתחום  תוובנייה  חיצוני  ות,  עובבע  של    דשאינו 
 בנייה; וח על הת הפיקמנהל יחידהועדה(, העירייה או של  
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 לעיל;  4.2יף תו בסעכהגדר ":רוני תאגיד עי"
 
כספים,מנ ":י ירונבתאגיד עמנהל " מנהל  סמנכ"ל,  מנ   כ"ל,  תפעול,  כוח הל  מנהל 

    גיד;  ו מבקר בתא אדם א
 

ורמים גים לאחד הסיפק שירותהמשרה  ונות, נושא  שלוש השנים האחרמהלך  ל שבככ
לעי ל  –ל  המפורטים  הדנא  את  )פרט  נבחר ברים  ש  שם  העובד  או  ו  לו  סופקהציבור 

השיר   םהגור  רותים,השי את  מהשסיפק  הותים,  מתן  תישירוות  תקופת  שסופקו,  ם 
 ותים(: השיר

 
 __________________ ___________________ ____________ .____ 

 
 ________ _____________________________________ .________ 

 
_____________________________________ .________________ 

 
במהלאשר    ניהרי .5.7 של כי  שקדמו  ו לך  השנים  הלחתימתי  ש  כיהנתי  ז  צהרהעל  לא  ו, 

ותים  שיר  רהט ית  לעירי   ק אשר סיפקעי אצל ספ קצואו כבעל תפקיד מכנושא משרה  
( קכלשהם  עבועבודות  אחבלניות,  שירות דות  בתחום  זקה,  שירותים  הים  רווחה, 

,  ת)לרבועמותה  ברה,  ח,  וסק(כספק יחיד עצמאי )ע(, בין  פיננסי ום החינוך, ייעוץ  בתח
    הציבור(:חברה לתועלת  

 
 סעיף זה:  יןלעני 

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
תפקי : "על תפקידב" בכירבעל  האצ  ד  ובשהועסק  בין    ספק,ל  כספק  כשכיר  ין 

החיעצמ לספק,אי  יו   צוני  תפעלרבות  בתחומי  חיצוני  עול,  ץ 
 ם; כוח אד  ציב אופיננסיים, תק

 
של שבמהלך  הככל  האחי שנ וש  באח  נושא  רונות,ם  כיהן  התפקיד המשרה  ים  ד 

ה  , התקופה ב ד בו שימשפקיים )שם הספק, התנא לפרט את הדבר  –ם לעיל  טימפורה
 (:  כיהן

 
_________________________ ___________________________ ._ 
 

_____ __________________________________________ ._____ 
 

במה .5.8 כי  לאשר  שהריני  שקדמ השני  שלו לך  לחתם  זיו  הצהרה  על  כימתי  לא    הנתי ו, 
שות  ירוני של רו תאגיד עם אצויה במחוז הדרול רשות מקומית הממשרה אצ  שאכנו
תי  יאו לא הי / וז הדרום וני במחל מוסד תכנווז הדרום ו/או שה במח מצוית הומימק

 הגורמים הנ"ל:   בעל תפקיד לאחד 
 

 ה:סעיף ז   לעניין
 
 ועצה אזורית; מ מית, צה מקו, מועהייעיר ": רשות מקומית"
 
או  ת  שור ": נונימוסד תכ" ועדה מקומית  ה מחוזית  ועדועדת משנה שלה,  רישוי, 

 ; נה שלהאו ועדת מש
 
 כהגדרתו לעיל;  ":שרה שא מנו"
 
 ;גדרתו לעילכה ": דבעל תפקי"
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בור(, אשר לרשות  עלת הצירה לתו)חברה, עמותה, חב  כל תאגיד ":עירוני  דתאגי"

מ  שי  ומיתמק בבו  על    שיעורניות  למ,  20%העולה  נות  הזכות 
זכות  ריטודירק ו/או  מנהלים  או  י ם  רווחים,  תחום    היהלקבלת 

 ;היהר יגיד אשסוק של התאהעי
 
שבכ השנים כל  שלוש  ה האחרונות,    מהלך  מטעם  נושר  כיהמשרה  באחד    ןהמציע 

ם  ש ו  ו/א  )שם הרשות המקומית  הדברים  פרט אתנא ל  –ורטים לעיל  התפקידים המפ 
 ה בה כיהן(:  ופתק ה, ההמשר הן נושא התפקיד שבו כי ,ירוניגיד העהתא

 
 ________ _______________ ______________________ ______ .__ 

 
_________________________ ___________________________ ._ 
 

_____ __________________________________________ .______ 
 

כי   .5.9 לאשר  שקהחוד  תששהלך  במהריני  לשים  האחרונה  ב דמו  לרשויות חירות 
אוקטובר  )  מיותהמקו בחודש  בת 8201נערכו  שימשתי  לא  )בפקי(,  רשמי  התאם ד 
ית ראשות עירי מודד לד כלשהו שהתעבור מועמ מיות(המקו  ויותלרשות הבחיר לחוקי

ו/ רשימה שהתמוארהט  עבור  רו  העיר  למועצת  כמדדה  להט;  כן,  בגיוס  ו  א עסקתי 
ו/כספי לראשמלמוע  תרומות גיוס    או ם  שהתמודד  עירייד  רה ות  ו/ת  לרשימה    אוט 

ל שהתמודדה  רהט;כלשהי  העיר  הרינכמ   מועצת  כן  כיו  לאשר,  ב  י  לעצמאני  א  י 
כ תר ספ מתי  לא  ו/או  שירותיםספים  תמורה  כלשהם  קתי  למועמד  ללא  התמודד  ש , 

 הט.  רר העי דדה בבחירות למועצתי שהתמוה כלשה ית רהט ו/או לרשימלראשות עירי 
 

ש  במהלךככל ש לבחשששת החודשים  ו/או וילרש  ירותקדמו  ות המקומיות, המציע 
ראשות עיריית  עמד לר מועבול,  ות לעילות המפורט באחת הפעו סק  נושא המשרה בו ע

ת הדברים )שם  ר רהט, עליו לפרט אילמועצת העשהתמודדה    רשימה  ט ו/או עבוררה
ילות שבוצעה  ע או הפקיד ו/ת התפומה ות,  שעבורם בוצעו הפעולהרשימה  מד או  המוע

    המשרה בו(:  שאו נויע אידי המצ-על
 

___________________________ _________ ________________ ._ 
 

__ ____ _____ __________________________ ________________ . 
 

 __________________________________________ ______ ._____ 
 
ת רהט  יי עיר  ו/אוייה רהט  מית לתכנון ובנ וה המק י הועדיטב כה י  הר להריני לאשר כי הוב .6

ו  מכוחרת  שנכ  וזה ח המכרז ו/או  ת המציע בתפוכות לבטל את השתשומרות לעצמם את הז
י אם יתברר כ  חוזהת הרת שנעשתה במסגות אחרהתקשר  רהט ו/או כלהמציע לעיריית    בין

א  לעיל  נכ הצהרותיי  או ינן  ש  ונות  או  מדויקות  ה  המונעת ניעה  מת  קיימאינן  קשרות  ת את 
ן לרבות בגיה,  ו/או קרבת משפח  בשל ניגוד עניינים  חוזהב  יתמקומה  דה ו/או הועהעירייה  

יווצר  בים שבמצ ,  זה  חוזהו של  ומת קיבמהלך תקופ  ם או קרבת משפחהנייניוד ע ניגהם 
או  /ו רהט תביעה כנגד עיריית ות ו/או או זכ/טענה ו/או דרישה ווותר בזאת מראש על  מואני 

 בנסיבות אלה.  ת  קשרוההת ביטול יןו/או מטעמן, בג  קומיתעדה המהו
 

צהרתי זו,  עת מההנוב ות  גם המשמע  י היטב וכךזו מובן ל רה  ר כי האמור בהצההריני לאש .7
   .הוצהר לעיל הנו נכוןל אשר י לאשר כי כוהרינ
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כי   .8 מתחייב  שיאני  יחולו  בו  הנויים  במקרה  עבתוכן  אשר  דלעיל,    העמיד ל ת  שויו צהרתי 

ה  אותי/  ני  ציעמאת  של  ענייגובמצב  למחלק  יראעב   נים, ד  המידע  המשפטיתאת  של    ה 
 חיותיה. בהתאם להנ על העירייה ואפ

 
 
 
 יר/ה מצהחתימת ה 

 
 

 ישורא
 

.... ע.................אני,  ביוםו.................  כי  מאשר  מרהופיע  ................  .  "ד,  גב'  /בפני 

כי    ה/שהזהרתיו   .................. ולאחר......ז. . ושא ת.נ/ לי אישית    ת/כרו.. המ...............................
תעשה  / א יעשהם בחוק אם ללעונשים הקבועי  פוי/היה צתה /וכי יהיה  את כל האמתו/ה לומר  עלי

 וחתם/ה עליה בפני. נות הצהרתו/ה לעיל ו כן, אישר/ה נכ
 
 

 
 חותמת עוה"ד תימה + ח 
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 9מס' ס טופ
 

 ם ובדיקת עעסבתחום ה  בדבר קיום החקיקההיר התחייבות תצ
 

י  ת האמת וכ ר אעלי לומשהוזהרתי כי  לאחר  . _______________  ______ ת.זמ ____ הח"  אני
 ה בזה כדלקמן: יר/מצהעים בחוק אם לא אעשה כן,  ונשים הקבו ע אהיה צפוי/ה ל

 
מס' במסגרת מכרז    ע"(,י"המצ  :)להלן  עם _________________צהיר זה מטנני נותן תה .1

20/2020  " של  וניינשע  ("ז המכר)להלן:  ואחזקה  אספקה  מכונות  רכישה,  טיאוט   שלוש 
 . (2020) רחובות

 
 לתת תצהירי זה מטעמו.   ציע, ומוסמךצל המקיד ________________ אבתפמשמש אני  .2

 
מקייםר  צהילה  הריני .3 המציע  ה  כי  כל  המוטלואת  בעניי חובות  עליו  שמירת  זכוין  ות  ת 

עלדעוב וההס  וקיח   פי-ים,  ההרחבה  צווי  הקיבוצי העבודה,  המציע    החלים  יםכמים  על 
לעני כמעס "יק.  זה,  תצהירי  העבודהחין  הם  "וקי  המפורטיםכל  ,  החוקים  מן  ,  להלן  אחד 

 ת שהותקנו מכוח חוקים אלה: וכן, תקנו
 

 ; 1945דעה(, יד )הו חות ומחלות משלוונ תא  ודתפק .3.1
 ; 1946דה, ת בעבופקודת הבטיחו .3.2
 ;1949 -דה(, תש"טבוררים )החזרה לעים המשוחחיילחוק ה  .3.3
 ; 1951-תשי"א בודה ומנוחה,חוק שעות ע .3.4
 ; 1951-י"אנתית, תש שה ש חוק חופ .3.5
 ; 1953-ות, תשי"גיכהחנוק ח .3.6
 ;1953-ג תשי"דת הנוער,  וק עבוח .3.7
 ;1954-עבודת נשים, תשי"ד חוק  .3.8
 ; 1954-ה, תשי"דחוק ארגון הפיקוח על העבוד  .3.9

 ;1958-השכר, תשי"חחוק הגנת  .3.10
 ; 1959-"טקה, תשיותעסת הק שירוחו .3.11
 ; 1967-"זעבודה בשעת חירום, תשכ רותוק שיח .3.12
 ; 1995-השנ" לב[, תסח משוח הלאומי ]נוחוק הביטו  .3.13
 ; 1957-קיבוציים, תשי"ז מיםק הסכ חו .3.14
 ; 1987-תשמ"זכר מינימום, חוק ש .3.15
 ; 1988-ודה, תשמ"חן ההזדמנויות בעב וק שוויוח .3.16
 ; 1991-אנ"תש כדין(,  שלאקה  ם )העסים זריחוק עובד .3.17
 ;1996-י כוח אדם, תשנ"ו בלנידי קעובדים על  חוק העסקת .3.18
 ; 1998-ות, תשנ"חגבל מום אנשים על ות כויויון זחוק שו פרק ד' ל .3.19
 ; 1998-ת הטרדה מינית, תשנ"חניעוק למלח  8סעיף  .3.20
 ; 1957-קיבוציים, תשי"ז חוק הסכמים .3.21
 ;2001-"אהתפטרות, תשסהודעה מוקדמת לפיטורים ול חוק .3.22
 ;2000-"אתשסי, לחוק מידע גנט 29סעיף  .3.23
   ;2002-ה(, תשס"בבודי ענא דעה לעובד )תחוק הו .3.24
 ; 2006-ום, תשס"וובדים בשעת חירע  על  גנהחוק ה  .3.25
ות או במינהל  מידוהר הת ופגיעה בטדים )חשיפת עבירוה על עוב הגנ  א לחוק 5יף  סע .3.26

 ;1997-תשנ"ז  התקין(, 
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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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וכן, כלה .4 )כהגדרתיקל זבע  ריני להצהיר כי המציע,  גופים    בחוק עסקאות  מונח זה  ה אליו 
ם  ני הש  3-בירות ב"( לא הורשעו ביותר משתי עיקהז  עלבהלן: "ל )  1976-תשל"ויים, הציבור
ממועדהאחר האחרההר  ונות  הא שעה  למועד  ועד  להגשת  ונה  זה, למ  הצעותחרון  כרז 

 ה. חוקי העבוד  הפרת בעבירה שעניינה 
 

ל ים כספיים בשה אליו עיצומבעל זיק  על המציע או עלו  וטל א הכמו כן, הריני להצהיר כי ל .5
חרון  האד  שלפני המועמהלך שלוש השנים האחרונות  ה בודעבחוקי ה  לת שפרומשש ה  יותר

 רז.  למכ הגשת הצעותל
 

מספלע יראו  זה  שבגניין  הפרות  הר  אחת,  וטלינן  כהפרה  כספי  נ   עיצום  אישור  אם  יתן 
התמ במשרד  והאכיפה  ההסדרה  כלה   כי  מ"תמינהל  בוצעו  עובד  פ הפרות  בתקופה  י  אחד 
 ר. לו שכ משתלם חת שעל בסיסהא

 
  ולות עבודות הכליצוע הלבז  מסגרת המכרל שהצעתו של המציע תיבחר בככ   כיר  יני לאשרה .6

  קופת החוזה בכל תו/או מי מטעמו יקיימו    ציע כי המשם המציע(,  ני להתחייב )גם בבו, הרי
המכרז,   מכוח  העובדשייחתם  יד עסשיוים  לגבי  על  לצורקו  לפי  ביצוע    ךו  החוזה  העבודות 

 כלל(, וכן, ב)כהגדרתם לעי  חוקי העבודהמחד  א   כלורטות בפהמ  חוקישות הדראת    כאמור,
העח העתידוקי  בתיים  בודה  תיקו  וקףשיהיו  עבו)לרבות,  לחוקי  קין  בכל  ימידה  וכן,  ם(, 

תידיים, ככל  העים  סכמהחלים על המציע כמעסיק ובכל הה הקיבוציים    סכמים הוראות הה
 .להסכמים אהפי על  הוצאו רחבה שרבות צווי ההלאו יתוקנו /ו, חתמוישי

 
פרה של תהווה ה  זה,  רט בתצהיריע כמפוצי יבויות של המבהר לי היטב כי הפרת ההתחי הו

 זה.   וזהחשאית לבטל היה רעיריית רהט, והעירייה ת ין יע לבכרת בין המצהחוזה שיי
 

 הירי אמת.  תצכן ותוזה שמי וזו חתימתי,   .7
 
 
  _______ ____________ 
   
 

 חתימה  מותאי
 

ביום  כשר  מא  הנני _________  __ __י  בפני  הופיע  מר/גב' ______    עו"ד, 
מס  ת/אנוש  ______________ _______ ולאחר    ,_  _____ ___________ _______  'ת.ז. 

לומר את האמת   ה/ליו י עזהרתיו/ה כ על התצהיר לעיל, וה ות חתימתו/ה ה את משמעסברתי לו/שה
את נכונות הצהרתו/ה    ה/ שרכן, אי  היעשת/  אם לא  ם בחוק ונשים הקבועייה צפוי/ה לע כי ת/יה ו

 .   ינ תמ/ה עליה בפדלעיל וח
 
 
 
 
 _, עו"ד ______________   
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 01' מסטופס 
 

 שום פליליעדר ריר ההצהרה בדב
 ( נושא משרה אצל המציע צהרה באמצעותש למלא את ההי  –אשר המציע הנו תאגיד כ)

 בנפרדים( לחתום נהלמקטורים, מנכ"ל, יר שרה )דשאי המל אחד מבעלי המניות ונוכ , עלבנוסף)
 ו( להצהרה זעל ייפוי הכוח המצורף 

 
___ ___ הח"מ    יאנ ת.ז.  ל_ _____________  כדין    חרא ____________,  עליי  כי  שהוזהרתי 
האמת  לה את  אעשה  צהיר  לא  אם  מצהיר  וכי  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה    תאבזכן, 

 כדלקמן:  
 

)להלן:  _______________    תברבח __________  __ _______  פקידבת  משמש  אני .1
 ( תאגיד וינה יעהמצ כאשר"( )ימולא המציע"

 
במסגר  הירתצ .2 ניתן  ה זה  המצגת  של  הצעתו  מס'ע  ישת  פומבי    עניינו ש  20/2020  למכרז 

 "(. כרזהמ)להלן: "  (2020) שלוש מכונות טיאוט רחובות רכישה, אספקה ואחזקה של
 
)יש להשלים    שים הבאיםם או האנדי יהמציע הם התאג  של  המניותהיר כי בעלי  להצ  ינירה .3

 :  המניות( בעלימ את הסעיף ביחס לכל אחד 
 

 _______________  ח.פ./.ז.ת_____ ______ '(: _חברה/מר/גב) שם .3.1
 

 ________ .ז./ח.פ. _______ת_ _____ ר/גב'(: ______)חברה/מ שם .3.2
 

 _ _________ ./ח.פ. _____ .זת___ __ : _______)חברה/מר/גב'( שם .3.3
 

  יףהסע   ת א  להשלים )יש    הבאים  האנשים  הם   המציע  אצל   משרהה  נושא  י כ  ר להצהי  הריני .4
"ל,  למנכ  משנה"ל,  מנכ,  וריוןטדירק  בריח:  "שרהמ  שאנו. "רההמש  מנושאי  דאח   לכל  ביחס
 "ב(: כוח אדם או משאבי אנוש וכיומנהל  ,מנהלי תפעול ,ספיםכ מנהל "ל, סמנכ

 
 _____. ___________ה: _/תפקידו _ ____ _____ .ז.ת_______ ' _____בג/מר .4.1

 
 _______. _____ ___ה: __/דו תפקי .ז. __________תגב' ____________ /רמ .4.2

 
 _________. ה: ________ /תפקידו ________ _.ז. _ת_ _______ ____ ' גב/מר .4.3

 
כי  מצ  ניהנ .5 הור  המציעהיר  במהלך  לא  שקד  7שע  השנים  להגשת  )שבע(  למכההמו  רז  צעה 

 מסמכי המכרז(.   ל  9.8.1.3סעיף ב )כהגדרתהן וית שיש עמה קל ל פליעבירה הורשעתי ב
 

נא  קלון  מהע  ששי  בעבירה  עהורש  שהמציע  ככל הפא  לציין ,  הבת  לכל    ס)ביח   איםרטים 
 עבירה(:  

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

 
 __________._______  :העבירה פי סעי ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 .___________: ____ דין גזר מתן מועד .5.3

 
 : ______________.יןהד גזר .5.4
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כ  הנני .6 מכרז  להצעה  ת ה מו להגששקד  ים( השנ )שבע  7הלך  במתי  רשעלא הו   כיאנו  ימצהיר 

 י המכרז(.  במסמכקלון )כהגדרתה בעבירה פלילית שיש עמה 
 

נא  הורשע בעבירה שיש עמה  מצהיר שה  ככל )ביח הפרטים הבאי  ציין אתל  קלון,  ל  כס לם 
 עבירה(:  

 
 (: _____________. תיק מספררכאה, )ע המשפט  בית תיק טירפ .6.1

 
 .___________ ______ :העבירה פי עיס  ריאוות  עבירהה  ותהמ .6.2

 
 .: _______________דין גזר תןמ מועד .6.3
 
 ________._____: _הדין גזר .6.4
 

עיף  סו ב)שפורטת של המציע   המניו  יל עבעתי מול  יר, לאחר בדיקה וחקירה שביצמצה   הנני .7
ו  3 ה  ולמלעיל(  הנושאי  )שפורטו בסעיף  משרה של   המניות  י מבעל  אחד  אף לעיל(,    4מציע 
עה  )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצ  7הלך  במ   א הורשעיע למצאצל ה   המשרה   שאי נואו  ו/

   הגדרתה במסמכי המכרז(. ן )כלית שיש עמה קלוה פלילמכרז בעביר 
 
ן  , נא לצייעמה קלוןש  יורשע בעבירה שה   רההמש  אימנושאו  /ו   ותהמני   ליעבמ  שאחד  כלכ

 :  (דנפרב  םאד לכל סוביח את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה,

 
 ________. ______: _המשרהא נוש /ות המני בעל שם .7.1

 
 _____________. (: תיק רמספ)ערכאה,  פטהמש  בית תיק פרטי .7.2

 
 ______._________: __ עבירהה סעיפי  ותיאור העבירה מהות .7.3

 
 ____.___ : ________דין גזר מתן דמוע .7.4

 
 ______________.: הדין זרג .7.5
 

כי    הנני .8 ו/ציהמ  גדנ   ועומד  ויתל   לאי,  ה שביצעתבדיק  לאחרמאשר  ות  יי המנבעל או מי מע 
עמה    שישן עבירה  אישום בגי   כתבע,  מצי של ה  ין נושאי המשרהאו כנגד מי מב /ושל המציע  
   .(רתה במכרזקלון )כהגד

 
של המציע ו/או כנגד    לי המניות אחד מבע  גדנ המצהיר ו/או כ  נגד ו/או כ שכנגד המציע    ככל

המש מנושאי  הוראחד  כתב  ה  עבעום  אישרגש  שיש  קל בירה  נאוןמה    ם הפרטיאת  לציין    , 
 רד(: חס לכל אדם בנפהבאים )ביחס לכל עבירה, ובי

 
 : _______________. המשרהא נוש /המניות  בעל שם .8.1

 
 ____________. _(: תיק פרמס)ערכאה,  טהמשפ  יתב תיק פרטי .8.2

 
 : _________________.העבירה סעיפי  ותיאור רההעבי הותמ .8.3

 
 _. ______ _____ : ___ פליליה ליךהה מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל  תצהירי ןותוכ ,  חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר  ניהנ .9

 
 
 
 המצהיר   חתימת 
 
 

 :אישור
 

_______   אני עו"ד,  הח"מ  כי אמ__  ______  שר/ת  הו ביום  מר/גב' / פיע___  בפני    ה 
_(  _____ ___ ________ '  מס  .ז.ת  פי  עלת  /זיהיתיור/ת לי אישית )____ המוכ__________

ים  לעונשים הקבוע   את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה  הצהירה לי עליו/ה כ/יוהזהרתולאחר ש
 בפניי.  ה עליה/םתה הנ"ל וחנכונות ההצהר   כן, אישר/ה אתוק אם לא יעשה/תעשה בח

 
 
 "ד עו__, _ __________ 



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  63עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 
 ר הרשעה פלילית בדבר היעדלתצהיר  פחסנ

 זה(  נספחל שרה על נושאי המכ ואתות עלי המניכל ב את בנפרד)יש להחתים 
 
 

הח"אני ת.ז./ח  מ ,   ___________________ __________ נ.פ.  וה__,  כח  ייפוי  בזה  רשאה  ותן 
ליוע  ו/או  ש  עיריית   ל שץ המשפטי  לעיריית רהט  )עו"ד  ע  (ייןרון שטרהט  ית רהט  רייו/או למבקר 

  טה די הממתנהל על יה  יליהפלי במרשם  שמצו   בו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיימר עאמר א)
 ל, ירושלים. את ישרשטרצי של מהאר

 
השבים,   לחוק המרשם הפלילי ותקנות  12ניתנים על פי סעיף  ה זו ייפוי כח והרשאלמען הסר ספק,  

 חוק זה.  מכחהוצאו , והתקנות ש 1981-מ"אשתה
 
 
 
 

 חתימה   __ _________ ך: _____ריאת
 
 
 
 
 

    ___________________ __ 
 אגידהתמת חות     

 
 

עם ההצעה  יחד    לעיל, ולהגישם  ד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ביהתאג  של  חתימה  ימורשם  להחתייש  
 למכרז. 
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 11' טופס מס
 

 תלועם מוגב נשיםת לאויושוויון זכוק  חפי -לע הירתצ
 
 

________ הח  אני   יי לע   כי  שהוזהרתי  רלאח_____,  _______  הספרשמ.ז.  ת  בעל ___  __"מ, 
  בכתב  מצהיר,  בחוק  בועיםקה  נשיםלעו  צפוי   אהיה  כן  שהאע  לא  אם  וכי,  האמת  תא  צהירלה

 . כדלהלן
 

 (."המציעלהלן ""מ ) עב____  _______________ב מניותבעל /נהלמ/ףכשות משמש אני .1
 
  ם מוגבלות, לאנשים ע  יותחוק שוויון זכו   ל  9להוראות סעיף  תאם  בהה  ז  ה תצהיריעוש   אני .2

  הצעת  תשגמה  לקכח  זאת(,  "לותם מוגבויון זכויות לאנשים עשו  חוקלן: "הל ),  1998-תשנ"ח
 לוש מכונות טיאוט רחובותש  רכישה, אספקה ואחזקה שלו  ניינשע  20/2020כרז  למ  המציע

 "(.  מכרזה: " )להלן (2020)
 

-"חהתשנ,  לותוגבמ  עם  לאנשים  ות זכוי  ויוןשו  לחוק  9  סעיף  ותאלהור  התאםב  הצהרה .3
1998 : 

 
 : להלן  האמורים מבין הרלוונטי ףעי הס  אתהמציעים לסמן  על .3.1

 
, מוגבלות  עם  לאנשים  כויותז  שוויון  לחוק  9  סעיף  וראותה :'א חלופה  .3.1.1

   . מציעת על החלו נןאי
 :וא
 

 לות, וגבות לאנשים עם מויון זכוילחוק שו  9סעיף    ותאהור :'ב החלופ  .3.1.2
    .אותן מקיים  ואוה  מציעהעל   חלות

 
ת המשנה יך ולסמן בחלופומשלה  יש  -ל  לעי   3.1עיף  פה ב' בסשסימן את החלו   יעמצל .3.2

 להלן:  הרלוונטיות
 

 . עובדים  100-מ ת ופח  מעסיק יעמצה ': א פהחלו  .3.2.1
 

 :או
 

לפחו  001מעסיק    עמציה : ב' חלופה  .3.2.2 ל ת,  עובדים  מתחייב  נות פוהוא 
העבודלמנ משרד  הרוכ"ל  החברוחה  והשירותים  תיים ה 

יישובחינ  לשם ח ת  סעיף  ל  ובותיום  שווין  לחוק    9פי 
ובמי הצורך זכויות,  הנחי  –  דת  קבלת  בקשר לשם   ות 

 שומן.  ליי
 

 4.2 סעיף  ויללמי דגשים .3.3
 

  ווחה הר  עבודהה  משרד"ל  למנכ  פנות ל  בעבר  ייבהתח   ציעשהמ  במקרה .3.3.1
לעיל(,    4.2.2ף  עיאה: ס( לעיל )ר2)  פהחלו   אותרהו  לפי  ברתייםהח  והשירותים

  הוא,  חלופה  באותה  רכאמו   התחייב   ואה   שלגביה  ותהתקשר   עמו  הנעשתכבר  ו
כ כנדרש ממנומצהיר  פנה  קי  ואם  חוב  הנחיותיבל  ,  לפי  תיוליישום    9סעיף  ו 
שו זכלחוק  התשילאנש  ויות ויון  מוגבלות,  עם    פעל   גם  הוא ,1998-נ"ח ם 

 . ןשומליי
 

את  סש   למציע .3.3.2 )ימן    תחייב מ  הוא(,  לעיל  4.2.2  סעיף ה:)רא  ללעי (2החלופה 
הלהעבי מתר  משצהעתק  למנכ"ל  זה  והרווחה  יר  העבודה  ם  והשירותירד 

בתוך   התקממו  ימים  30החברתיים  תהיה  ש  ככל )  הי העירישרותו  עד 
 אמור(.  התקשרות כ



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  65עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 
  ם מטע  הרהצכה  אף   תיראה  א הי  מכך   לגרוע   מבליו,  חריותיובא  אישית   הינה  זו  צהרתי ה .4

 . וז הצהרה למסור  תיאו סמיךה  אשר, המציע
 

 .אמת  - יריתצה ותוכן  תימתיח   זו, מיש וזה כי מצהיר אני .8
 
 

 
____________ _ 

 ה / המצהיר  חתימת
 

 אישור
 

____ הח"מ  יאנ עו"ד  מאשר/.רמ__  __ _,   ,_____ כ.  בזה  בית  __ י  התייצב/ _ום  ה  _________ 
מ ________בפניי  זיה___ר/גב'  אשר  עצמ/ה_____    רהשמספ.ז.  בתו/ה  תה 

  וכי   האמת  את  צהירלהה  / עליו  כיה  /יו שהזהרת  חרולא ,  יאיש  ןבאופ  לי  ________/המוכר/ת____
ה  /ירותצה  נכונות  את  ה/ אישר,  קבחו  הקבועים  ונשיםלעה  / צפויא  תה/ יהא  כןתעשה  /היעש  לא  םא
 .בפניי ועלי ה  /חתםו
 
 

_______ ______ 
 "ד עוה  ימתחת



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  66עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 א 12טופס מס' 
 ה כספית פס הצעטו

 ( 1.2.1.1עיף ס – )מכונת טיאוט רחובות
ליתר  ה ולצרף אותה  וסגורס למעטפה נפרדת  להכנייש    פיתהכס פס ההצעה  את טו]

ההצעה. לאחרטפהמע  מסמכי  רק  תפתח  כספיות   ה  הצעות  הסף.  תנאי  בדיקת 
יש  .  ולה לא תיבדקוההצעה כ  הסף  ההצעה עלסילת  ו לפ, יביאוילשיצורפו באופן ג

 [ רייהאו להורידו מאתר העי  המכרז,כי  ד עם יתר מסמס ביח לוודא קבלת הטופ
 

  בודלכ
   יםזמכרעדת הו

 עיריית רהט 
 

 נ,ג.א.
 

 ( 2020) רחובות שלוש מכונות טיאוטל ש  זקהאחאספקה ו, הרכיש  20/2020מס' כרז מהנדון:  
 
1. ____ הח"מ  ח.פ_____  _________אני  _____________,  בע"מ  הצעה  .  בזאת  מגיש 

אי  בהתאם לתנ,  ת רהטיריי לע   כונות טיאוט רחובות שלוש משל    ואחזקה   אספקה רכישה,  ל
 עימי.  וזהחהעירייה על הממועד חתימת  חודשים  (6שישה ) ת בתוךזא, המכרז שבנדון

 
רז  המכקראתי היטב את  הנ"ל,  כרז  תי למוהגשת הצעעה זו  הצם מילוי  רהריני לאשר כי ט .2

וכן,    ,מכרזל  ספיתים העוסקים בהגשת ההצעות הכפת, כל הסעיונים, לרבו כיו הש על מסמ
 ת ההצעה הזוכה. אופן בחיר

 
רישה ו/או  ל טענה ו/או דמוותר בזאת על כני  א  הדברים,  היטב אתחר שקראתי והבנתי  לא

לא הנוגע  בכל  מו זכות  שבו  מנופן  המכרסחים  לרסמכי  הנ  בות,ז,  הפרכל  ו/או    טים תונים 
 רז. מככה בכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוררז ו/או למההצעות למכלהגשת הנוגעים 

 
כי ה .3 ו/או התהריני לאשר  זו  למורצעתי  עבור  ה הכספית שתשולם  נשוא  ים  ותמתן השיר י 

רז ו/או  כי המכסמבהתאם למ  מתן השירותיםות הדרושות לשם  לת את כל העלי המכרז, כול
 ן.  בכל דיהקבוע  יפחתו מן  לא ומים לעובדים שות תשללרב  ,חוזהה
 

  ת את כל ההוצאות ידי להלן, כולל   לעת עוצת המיני להצהיר, כי ההצעה הכספין, הרכמו כ .4
ושלם  לש ביצוע מלא  כל הם  בשל  המכאם  התפעילות  כל  לתנאי מסמכי  פי  ועל  וכי  רז  דין 

כוללות,   אלה  היתרבהוצאות  בייבואלויות  ע  :ין  טיפול  טיפרכיש,  ייה,  הליך  בכל    בואול 
הטיאו בכל   ן רושחרו  ט מכונות  טיפול  המכס,  של    מן  הרישוי  הטיאוטמכונ הליכי  עד    ות 

בטיח  ןשרתהכל ופריק  ומווריש  תיתולנסיעה  טעינה  העירייה,  שם  הובלהעל  טיפולה,  ים  , 
 .  פים, ביטוחשוט

 
 :ידי-ת עלהמוצעעיל, להלן הצעת המחיר ל  ר כל האמורלאו .5

 [ וראמערכת אית , התקנתרהט רייתובלה לעיאת הה  לתל, כולןלה הצעת המחיר]
  

ל ואחזקה שלהצעת מחיר  רחובות כאמכונו  רכישה, אספקה  טיאוט  בסעיף  ת    1.2.1.1מור 
 :(2)כנספח גלמסמכי המכרז ורף  המפרט המצ ולפי 

 
 ________________________. דגם המוצע:ה .5.1.1

 
 . _____(______ )במילים: _ ₪: __________ מע"מ ללא מחיר .5.1.2

 
 ___. ________  ע"מ: מ .5.1.3

 
 _____(. )במילים: ________  ₪מע"מ : ___________  וללמחיר כ .5.1.4

 
 מילים.בר האמור ב: במקרה של סתירה, יגהערה



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  67עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 
 ליותכל ותיבות והתחייהצהרו .6

 
יהיו  במסמכי המכרז  מים לכל האמור  אנו מסכי .6.1 ות או דרישות או  תביע   לנו כלולא 

נאי החוזה על מסמכיהם  תו/או    נאי המכרזת   של  היע טענות לעניין אי הבנה או אי יד
 ונספחיהם. 

 
מצהינ הנ .6.2 ישו  כי  המקו  לנ   רים,  את ן  הניסיו   צועי,הידע  לבצע  הפיננסית    והיכולת 

מסמ  ירות הש ברשותנו  כרזהמ   כי עפ"י  ויש  והעובד ,  המקצועיים, האמצעים    ים 
 באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז. שירות למתן ההדרושים 

6.3.  
מתחייבי באיכ ש  ספק ל  ם אנו  גבוירות  מקצועיות הות  מיומנות,  הדורשת  ביותר  ה 

  לנו אלו. אנו מודעים לכך שקיבת  בדרישו  לעמודיכולתנו  ב  שישומצהירים    יוק רבדו
כל  ר מסיבות  עיכוב או פיגולא זכות לטענת  שירות במועד, לן המת   יעעצמנו להצעל  

 ות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. , לרבשהן
 

דרשים או  אנו נ  םתוקפם של כל האישורים והרישיונות לה  מור עלחייבים לשמתנו  א .6.4
 כל תקופת ההתקשרות. ך ות, למשהשיר צורך מתןל דרשנ
 

א שינוי ו/או  המכרז והכל בל  מראש לכל תנאי  כמה הס  וה טעמנו מהועה מהצ  הגשת .6.5
 תוספת. 

 
לי י .7 רל  גיע לה  אמורפרויקט  מקור התקציבי לביצוע העבודות נשוא ההכי    דוע  הט  עיריית 

מס'    מכוח ממשלה  מכוחדהעבו   עביצוכן,  -ועל,  2397החלטת    כל ור  איש וכן,  ,  כרזהמ  ות 
איש  ותחשבונה בקבלת  מותנה  אוור  לתשלום,  הפנים  מטעמוהב  ברתח  משרד   ולא,  קרה 

ה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים שמקורו ו עילנה ו/אה ו/או תלונה ו/או דרישתהיה לי כל טע
 . ו משרד הפניםאאמור ו/הבקרה כ  רתחב של בקבלת אישור

 
התמורה   כי  לי  לא בידוע  רק  לי  תשולם  אספקהמלואה,  של  בפוע  חר  מכונות ל 

הציוד כי    ע יהווה אסמכתאהל שפ"מנתב מטעם  בכ)אישור    רהטריית  הציוד לעי/הטיאוט
לעירי  סופק ל,  יה(בפועל  קבורק  )לפ אחר  הפנים  משרד  של  הבקרה  חברת  אישור  י  לת 

מועד ( ימים מושים)של  30שלום יבוצע בתוך  תה  .וראמהתשלום כיצוע  לב (2397החלטה  
 ה אישור חברת הבקר קבלת

 
ל ה .8 הצריני  כי  מוגאשר  זו  שבעה  לאחר  מסדקתשת  כל  את  המכר י  הלרבות  ז,מכי    חוזה , 

ו  המצורף ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו הפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אמפרט, וכ הלו 
ביעה בכל  תטענה ו/או דרישה ו/או    ל י כל  יה, ולא תהכאמורה  ובחינ   מוגשת לאחר בדיקה

להנ במסמוגע  האמור  הבנת  וחוסר  המכרז  מסמכי/כי  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע ז ואני מוותרהמכר

 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 ציע אצל המ



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  68עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 ב12טופס מס'
 ה כספית הצעפס  טו

 ( .21.2.1עיף ס  – עם "טרייד אין" )מכונת טיאוט רחובות
ליתר  ה ולצרף אותה  וסגור  רדתס למעטפה נפלהכנייש  הכספית  את טופס ההצעה  ]

ההצעה. לאחרהמע  מסמכי  רק  תפתח  כספ  טפה  הצעות  הסף.  תנאי  יות בדיקת 
יש  .  דקולה לא תיבההצעה כו  הסף  ההצעה עלסילת  , יביאו לפוילשיצורפו באופן ג

 [ מאתר העירייה או להורידו המכרז,ד עם יתר מסמכי  ס ביח לוודא קבלת הטופ
 

 בוד לכ
   יםזמכרועדת ה
 רהט עיריית 

 
 נ,ג.א.

 
 ( 2020) רחובות שלוש מכונות טיאוטל ש  זקהאחרכישה, אספקה ו  20/2020מס' כרז מהנדון:  

 
1. ____ הח"מ  ח.פ_____  _________אני  ____בע"מ  ב_________,  .  הצעה  מגיש  זאת 

בהתאם לתנאי  ,  ת רהטיריי לע   שלוש מכונות טיאוט רחובות של    ואחזקה   אספקה רכישה,  ל
 עימי.  חוזההעירייה על הממועד חתימת  חודשים  (6שישה ) וךת בתזא, המכרז שבנדון

 
רז  המככרז הנ"ל, קראתי היטב את  תי למוהגשת הצעזו    עההצם מילוי  רהריני לאשר כי ט .2

וכן,    ,מכרזל  ים העוסקים בהגשת ההצעות הכספיתפבות, כל הסעיונים, לרכיו הש מסמעל  
 ת ההצעה הזוכה. פן בחיראו
 

רישה ו/או  ל טענה ו/או דמוותר בזאת על כני  א  הדברים,  תב אהיט לאחר שקראתי והבנתי  
לא הנוגע  בכל  מו זכות  שבו  מסח נופן  המכרים  לרסמכי  הפרז,  ו/או  הנתונים  כל    טים בות, 

 רז. מככיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה ברמכרז ו/או למההצעות ללהגשת ים הנוגע
 

כי ההריני לא .3 לשר  ו/או התמורה הכספית שתשולם  זו  עצעתי  נשוא  ים  ותמתן השיר   בורי 
רז ו/או  המכ  כיסמבהתאם למ  מתן השירותיםות הדרושות לשם  לת את כל העלי המכרז, כול

   בכל דין.הקבוע  מן  יפחתו לא לרבות תשלומים לעובדים ש  ,חוזהה
 

ת את כל ההוצאות  ן, כולל ידי להל  לעת עוציני להצהיר, כי ההצעה הכספית המן, הרכמו כ .4
ושלם   ביצוע מלא  בהכל  של  לשם  המכאם  התפעילות  כל  לתנאי מסמכי  פי  ועל  וכי  רז  דין 
כוללות,   אלה  היתרבהוצאות  בייבואיות  לוע  :ין  טיפול  יי,  הליך  בכל  טיפול    בוארכישה, 

הטיאוט מכונו  בכל   ן רושחרו  ת  טיפול  המכס,  של    מן  הרישוי  הטיאוטהליכי  עד    מכונות 
בטיח  ןשרתהכל טעינ   תיתולנסיעה  העירייה,  שם  על  וורישומו  הובלהפריקה  טיפולה,  ים  , 

 .  פים, ביטוחשוט
 

 :ידי-עלת המוצעעיל, להלן הצעת המחיר ל  לאור כל האמור .5
 [ וראיתמערכת א , התקנתהטר רייתובלה לעיאת הה  לת, כוללהלן הצעת המחיר]

 
ל ואחזקה שלהצעת מחיר  בסעיף  מכונו  רכישה, אספקה  רחובות כאמור  טיאוט    1.2.1.2ת 

 : (2)כנספח גלמסמכי המכרז ורף המצ  פרטהמ לפיייד אין"( וטר)"
 

 ________________________. דגם המוצע:ה .5.1
 

 ___________(. )במילים: _ ₪: __________ מע"מ ללא מחיר .5.2
 

 __________. _ ע"מ: מ .5.3
 

 )במילים: _____________(.  ₪כוול מע"מ : ___________  מחיר .5.4
 

 מילים.בר האמור ב: במקרה של סתירה, יגהערה



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  69עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 
 ליותכל ותיבוחייוהתת צהרוה .6

 
יהיו  במסמכי המכרז  מים לכל האמור  אנו מסכי .6.1 תביעות או דרישות או    לנו כלולא 

על מסמכיהם    נאי החוזהתו/או    זי המכרנאשל ת   הן אי הבנה או אי ידיע טענות לעניי 
 ונספחיהם. 

 
מצהינ הנ .6.2 ישו  כי  המקצועי,ו  לנ   רים,  את  הניסיון    הידע  לבצע  הפיננסית  והיכולת 

ברשותנו  כרזהמ   כי מסמ"י  עפ  השירות  ויש  והעובד ,  המקצועיים, האמצעים    ים 
 מכרז.שירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור בלמתן ההדרושים 

 
מתחייבים  .6.3 של  אנו  באייר ספק  גבוכ ות  ה הות  ביותר  מקצועיות ה  מיומנות,  דורשת 

אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו  בדרישות    יכולתנו לעמודב  שישומצהירים    יוק רבדו
כל  ר מסיבות  עיכוב או פיגולא זכות לטענת  שירות במועד, לן המת   יעלהצנו  עצמ על  

 ו/או כוח אדם בכלל. , לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן שהן
 

דרשים או  אנו נ  םכל האישורים והרישיונות להתוקפם של    מור עלשיבים לחינו מתא .6.4
 כל תקופת ההתקשרות. ות, למשך צורך מתן השירל דרשנ
 

א שינוי ו/או  המכרז והכל בל  מראש לכל תנאי  כמה הס  וה מהונו  טעמהגשת הצעה מ .6.5
 תוספת. 

 
לי י .7 הט  ריית רעיגיע ללהאמור  פרויקט  נשוא ה  מקור התקציבי לביצוע העבודותהכי    דוע 

ממש   מכוח מס'  החלטת  מכוחדהעבו   עביצוכן,  -ועל,  2397לה    כל אישור  וכן,  ,  כרזהמ  ות 
הפ  חשבונותה משרד  אישור  בקבלת  מותנה  מטעמוהב  ברתח  או  ניםלתשלום,   ולא,  קרה 

שמקורו ו עילה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים  נה ו/אה ו/או תלונה ו/או דרישתהיה לי כל טע
 . ניםו משרד הפאאמור ו/בקרה כה  חברת שלבקבלת אישור 

 
התמורה   כי  לי  לא בידוע  רק  לי  תשולם  בפועמלואה,  אספקה  של  חר  מכונות ל 

הציוד כי    ע יהווה אסמכתאהל שפ"מנתב מטעם  בכ  ריית רהט )אישורהציוד לעי/הטיאוט
לעירי  סופק ל,  יה(בפועל  קבורק  משרדאחר  של  הבקרה  חברת  אישור  )לפ   לת  י  הפנים 

מועד ( ימים מושים)של  30יבוצע בתוך    שלום תה  .אמורלום כהתש וע  יצלב (2397החלטה  
 אישור חברת הבקרה  קבלת

 
ל הר .8 הציני  כי  מוגאשר  זו  שבעה  לאחר  כלדקתשת  את  המכר מס  י  הלרבות  ז,מכי    חוזה , 

ו  המצורף ו ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זהפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אמפרט, וכ הלו 
ביעה בכל  תה ו/או דרישה ו/או  טענ  ל י כיה ללא תה, ומורכאמוגשת לאחר בדיקה ובחינה  

להנ המוגע  במסמכי  האמור  הבנת  וחוסר  מסמכי/כרז  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע ני מוותרוא זהמכר

 
 

 ובברכה,רב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  םי/שם החותם  ך תארי 
 אצל המציע 

 



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  70עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 
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 ג21ס מס'טופ
 ת ה כספיפס הצעטו

 ( .31.2.1עיף ס – מדרכות)מכונת טיאוט 
תר  ליה ולצרף אותה  וסגורס למעטפה נפרדת  להכנייש  כספית  האת טופס ההצעה  ]

ההצעה. לאחרהמע  מסמכי  רק  תפתח  כספיות   טפה  הצעות  הסף.  תנאי  בדיקת 
יש  .  קולה לא תיבדוההצעה כ  ה על הסףההצעסילת  , יביאו לפוילשיצורפו באופן ג

 [ או להורידו מאתר העירייה המכרז,ד עם יתר מסמכי  ביח ס לוודא קבלת הטופ
 

 וד בלכ
   יםזמכרועדת ה

 עיריית רהט 
 

 נ,ג.א.
 

 ( 2020) רחובות שלוש מכונות טיאוטל ש  זקהאחרכישה, אספקה ו  20/2020ס' מז כרמהנדון:  
 
1. ____ הח"מ  _____________,    בע"מ_____  _________אני  בזח.פ.  הצעמגיש  ה  את 

לתנאי  בהתאם  ,  ת רהטיריי לע   שלוש מכונות טיאוט רחובות של    אחזקה ו  אספקה רכישה,  ל
 עימי.  חוזההעירייה על התימת ד חממוע חודשים  (6שישה ) ת בתוךזא, המכרז שבנדון

 
המכרז    כרז הנ"ל, קראתי היטב אתתי למוהגשת הצעעה זו  הצם מילוי  רהריני לאשר כי ט .2

וכן,    ,מכרזל  בהגשת ההצעות הכספיתים העוסקים  פהסעי  ות, כלונים, לרבכיו הש על מסמ
 ה. ת ההצעה הזוכ אופן בחיר

 
רישה ו/או  ל טענה ו/או דעל כ  זאתמוותר ב ני  א  הדברים,  היטב אתלאחר שקראתי והבנתי  

לא הנוגע  בכל  מו זכות  שבו  מנופן  המכרסחים  לרסמכי  הפז,  ו/או  הנתונים  כל  טים  רבות, 
 רז. מכו יהיה זכאי הזוכה בכיב הכספי לראו למכרז ו/ההצעות למ להגשת הנוגעים 

 
כי ה .3 ו/אוהריני לאשר  זו  ל  צעתי  עבור  התמורה הכספית שתשולם  נשוא  ים  ותמתן השיר י 

רז ו/או  כי המכסמבהתאם למ  מתן השירותיםות הדרושות לשם  לת את כל העלי , כולכרזהמ
 בכל דין.  הקבוע  לא יפחתו מן  שלרבות תשלומים לעובדים   ,חוזהה
 

אות  ת את כל ההוצידי להלן, כולל   לעת עוצכי ההצעה הכספית המ  יני להצהיר,ן, הרככמו   .4
ושלם   ביצוע מלא  כל הלשם  בשל  המכסמכלתנאי מאם  התפעילות  כל  י  פי  ועל  וכי  רז  דין 
כוללות,   אלה  היתרבהוצאות  בייבואלויות  ע  :ין  טיפול  י,  הליך  בכל  טיפול  בוא  ירכישה, 

הטיאוט  המכסמ  ן רושחרו  מכונות  בכל ן  טיפול  של    הליכי  ,  הטיאוטהרישוי  עד    מכונות 
בטיח  ןשרתהכל ופריקו  תיתולנסיעה  טעינה  העירייה,  שם  על  הובלהרישומו  טיפולה,    ים , 

 .  פים, ביטוחטשו
 

 :ידי-ת עלהמוצעעיל, להלן הצעת המחיר ל  לאור כל האמור .5
 [ וראתמערכת אי , התקנתרהט לעיריית ובלהאת הה  לת, כוללהלן הצעת המחיר]

 
ל מחיר  של רכישההצעת  ואחזקה  אספקה  בסעיף  מכונו  ,  כאמור  רחובות  טיאוט  ת 

 :( 3)כנספח ג למסמכי המכרז ורף המפרט המצ לפי ו  .31.2.1
 

 ____.____________________  המוצע: דגםה 5.1
 

 ___________(. )במילים: _ ₪: __________ מע"מ ללא מחיר 5.2
 

 ___________.  ע"מ: מ 5.3
 

 ___________(. )במילים: __ ₪___ ______ל מע"מ : __מחיר כוו 5.4
 מילים.  בר האמור ב: במקרה של סתירה, יגהערה
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 ליותכל ותיבות והתחייהצהרו .6
 

יהיו  במסמכי המכרז  ור  מים לכל האמאנו מסכי 6.1 תביעות או דרישות או    לנו כלולא 
סמכיהם  נאי החוזה על מתו/או    נאי המכרזשל ת   הטענות לעניין אי הבנה או אי ידיע 

 חיהם. ונספ 
 

מצהינ הנ 6.2 כיו  המקצועי,ו  לנ   יש  רים,  את הניסיון    הידע  לבצע  הפיננסית    והיכולת 
מסמ  השירות  ברשותנו  כרזהמ   כי עפ"י  ויש  והע,  המקצועיים, ובד האמצעים    ים 

 שירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז.למתן ההדרושים 
 

מתחייבים  6.3 של  אנו  באיכ ספק  גבוירות  הדורשתהות  ביותר  מ   ה  ת קצועיומיומנות, 
לנו  אלו. אנו מודעים לכך שקיבבדרישות    יכולתנו לעמודב  שישים  ומצהיר  יוק רבדו

כל  ר מסיבות  עיכוב או פיגונת  לא זכות לטע שירות במועד, לן המת   יעעצמנו להצעל  
 , לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל. שהן

 
ו  דרשים א אנו נ  םלה  שיונותישורים והרי תוקפם של כל הא  מור עלחייבים לשנו מתא 6.4

 כל תקופת ההתקשרות. ות, למשך צורך מתן השירל דרשנ
 

א שינוי ו/או  בל  המכרז והכל  מראש לכל תנאי  כמה הס  וה טעמנו מהוהצעה מ  הגשת 6.5
 תוספת. 

 
לי י .7 רגיע ללהאמור  פרויקט  מקור התקציבי לביצוע העבודות נשוא ההכי    דוע  הט  עיריית 

מס  מכוח ממשלה  מכוחדהעבו   עיצוב כן,  -ועל,  2397'  החלטת    כל אישור  וכן,  ,  כרזהמ  ות 
איש  חשבונותה בקבלת  מותנה  אולתשלום,  הפנים  משרד  מטעמוהב  ברתח  ור   ולא,  קרה 

ו עילה בכל הנוגע לעיכוב תשלומים שמקורו נה ו/אה ו/או תלונה ו/או דרישטע  תהיה לי כל
 . ו משרד הפניםאאמור ו/הבקרה כ  חברת שלבקבלת אישור 

 
כ לי  התמוידוע  תשולם  ברה  י  לא מלואה,  רק  בפועלי  אספקה  של  חר  מכונות ל 

 יוד הצכי    ע יהווה אסמכתאהל שפ"מנתב מטעם  בכרהט )אישור  ריית  הציוד לעי/הטיאוט
לעירי  סופק ל,  יה(בפועל  קבורק  )לפ אחר  הפנים  משרד  של  הבקרה  חברת  אישור  י  לת 

מועד ( ימים מושיםשל)   30ע בתוך  שלום יבוצתה  .אמורהתשלום כיצוע  לב (2397החלטה  
 אישור חברת הבקרה  קבלת

 
ל  .8 הצהריני  כי  מוגאשר  זו  שבעה  לאחר  מסדקתשת  כל  את  המכר י  הלרבות  ז,מכי    חוזה , 

ו  המצורף ה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו הפניי  חר אליו ישן, כל מסמך אט, וכ מפרהלו 
ה בכל  ביעתו  ו דרישה ו/אטענה ו/א  ל י כיה ל, ולא תהכאמורמוגשת לאחר בדיקה ובחינה  

להנ ו  חוסרוגע  המכרז  במסמכי  האמור  מסמכי/הבנת  יש  או  במ  אליהם  י סמכהפנייה 
 .  ראשליהם מ ע ז ואני מוותרהמכר

 
 

 ,רכהובברב בכבוד 
 

 
 
 
       

 מת המציע חתי
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 אצל המציע 
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 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  72עמוד 
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 31ס' מופס ט
 

 כתב ערבות ביצוע
 
 כבוד: ל

 ת רהט עיריי
 
 

 ______. ___________ : שם הבנק
   ________.____הבנק: ___סניף 

 .  ___________:  סניףהל  מס' טלפון ש
 . ___________: _ סניףה מס' הפקס של

 
 ____________ קאית מספר ___ערבות בנן: נדוה

 
1. ____ בקשת  ]ה__ __________לפי  מסס _  מרחוב  י  זיהו   'פק[   ____________

מ  _____________________ )להלן:  מיקוד  כולל  הלא]כתובת  אנו  רב""הנע[  ם  ערבי( 
בלת   יכםכלפבזה   ח באופן  סכוםי  כל  לסילוק  לסך    וזר    : יםל)במי   ₪  ________של  עד 

מאת    ("ותערבה"סכום  להלן:  )  2( ₪  ____________ למ  נערבה שתדרשו  מס'  כבקשר  רז 
 שנכרת מכוחו.   הלחוז ו א 2020/02

די  יסם מפעם לפעם על  תפרא מהוכפי שכן,  רים לציר ד המחדערבות יהיה צמוד למסכום ה .2
 : ןאי הצמדה שלהל( בתנ"המדד")להלן:  הקסטיזית לסטטיכהלשכה המר

ה  עעני לי"  יסוד"המדד  מדרבוין  יהא  זו  __ ת  חודש  בתאריך  _____ד  שהתפרסם   _____
 __________ נקודות. ר בשיעו ך לכך(,מו)או בס ____________ 

תכם לפי  שם קודם לקבלת דריורסשפ   וןהאחר  המדד  ו יהאז  ערבות  לעניין"המדד החדש"   
 זו.  תערבו

 יחשב כדלקמן: צמדה לעניין ערבות זו י ההפרש .3
כ   י הצמדה בסכום השווה  ש הפר  סודי יהיו ומת המדד הילע  עלה  חדשדד הי המאם יתברר 

 במדד היסודי.  י בסכום החילוט מחולקוד ד היסדהחדש למד בין המד מכפלת ההפרשל
שתכם עד  יום הנקוב בדרכ י נשלם לכם את הססודהי   דד ך מהמנמו  ה ש יהיחדמדד ההאם   

 הצמדה.  ם הערבות ללא כל הפרשיסכול
ד .4 הראשרלפי  לבכתבונה  ישתכם  יא,  )  וחרא  ממו  (5מחמישה  קימים  דרישתכם בעד  לת 

ב בדרישה,  לכם את כל הסכום הנקום  ו נשלנ לעיל, את  המפורט  ואו בכתובתנ   בפקסימיליה
נמק את  ל תהיו חייבים  שרשי הצמדה, מבלי  הפ  ספת תובות בהער  םל סכוע  יעלה  א ובלבד של

כלפיכםישתדר לטעון  ומבלי  כל  כם  הגנה  שיכולה  שטענת  לנלעמוהי  לבקש  ערבד  חיוב  ר 
   .ר מאת הנערבה את סילוק הסכום האמולתחי   או לדרוש כלפיכם

כיב  מובהר .5 ערב   כם דרישת  זאת,  כתב  מכוח  זלתשלום  ל  ה ות  שתהיה  וכי    ן,יעורי שיכול 
ח כתב ערבות  מכוהתשלומים    ובלבד שסך כל  לדרישתכם כאמור,  תאם בה  צע ם יתבתשלוה

 .ותב ה על סכום הערזה לא יעל
ם על פי  ל העברה בנקאית לחשבונכשרך  ידנו על דל, יעשה על  לעי  3ף  סעיור בכאמ   התשלום .6

 עלדתכם  ועשויה על ידנו לפק  תכם או באמצעות המחאהישם בדרכו על ידסרים שיימטהפר
 די. בלע ה דעתכםקול יפי ש

תהיה    זה   אריך ת  ולאחר   בלבד )כולל(    ____ ________   םתוקפה עד ליובזו תישאר    ערבות .7
כומבוטל  טלהב דרת.  צר פי  על    ישה ל  זו  להתקבערבות  איכה  יאוחר  צל  ולא  בכתב  לנו 

 אריך הנ"ל.מהת
 ה או להסבה. בר ת להענינה ניתא רבות זו ע .8

              
 בכבוד רב,  

 
  מ ע"ב ___ ____ ______ __ בנק  

 
_ וחותמת  _____________________ ___ת של ה"ה י+ חותמת איש הפס זה חייב בחתימטו

 . ףהסני

 
להזמנה להציע הצעות )או    5.2.2ף  כום הערבות ייקבע לפי אחת החלופות בסעי ס  2

ל בהתאם  והכל  שלהן(,  מצטבר  הטיסכום  מכונות  שבהסוג  זאוט  הזן  ש  י  וכה.כה 
על   הלהקפיד  את  ערבשסכום  תואם  יהיה  בסעיף    הסכומיםות    5.2.2המפורטים 

 לעיל 



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  73עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 41ס' מ ופסט
 

 ון בנק פרטי חשבפס טו
 _____ __:____תאריך

 ד ולכב
 עיריית רהט )גזברות( 

 
 ג.א.נ,  

 ן בנקפרטי חשבו: הנדון
 

 "( הספק)"____  ____ ________________________  עסק: /שותפות  /החברה ם ש
ביצוע  על  בת למשלוח הודעה כתו

 ום:תשל
_____ עיר   ס'__מ' _______________רח

__________   __ טלפון ___וד _____מיק _____  _ _____
 ______ __פקס _

 ___________ ____________________  פר עוסק מורשה:  סמ
_______  ______ף __ מס' סני____  _שם הבנק _______ ם:רת תשלומי ק להעבבני הפרט

חשבון  ____ מס'  ___ הבנק __________  כתובת
 ________ 

מת שיביחייהננו  שבמידה  בזה,  בום  כספים  טעופקדו  באבחשת  ההעברהבוננו  ת,  אי הבנק  מצעות 
 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.  נחזירם

 
_____ ___________ _  ___ ___ ________ __ 

 ימה + חותמת חת שם
 

 / רו"ח עו"ד ראישו
 

עו"דאנ _____   י  רו"ח   /___ מ.ר.  מר_______   ____________ __  _________________ח' 
החתימה  מא כי  היל שר/ת,  חעיל  מורא  משי  תימת  ________החתימה  "(,  ספק ה)"_____טעם 

 .ספקתימתם מחייבת את החו
 

 _____________ __________ _____ _____ ___ 
 תאריך  תמת תימה + חוח

 
 

 הבנק  אישור
 הלקוח הנ"ל.   טי חשבון הבנק שלרטים לעיל כפר את הפ יםשרהננו מא

 
 

 ___ ________  ________ ___ __ ______ __________ ______ ___ 
 חותמת הבנק  מת הבנק חתי תאריך 
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 51ס' מ ופסט
 

 בוטל
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 61ס' ופס מט
 

 ( 02020/2' מס)מכרז  הטר יתעירי  חוזהה על  חתימה טרם הזוכה תהצהר
 

 ___ הח"מ  _______ ת.__  _ _______ אנו  ת  __ ____ז.  .ז.  ו______________ 
_______  __כמורשי החתימה מטעמה של ______ ליה וים כמנהש/מש ______________ המ__

 בזאת כדלקמן:    שרים"(, מצהירים ומאהזוכה)להלן: "  ____ ח.פ. ________ ע"מב
 
לאשר   .1 הוהריני/ו  עלכי  ל-גשה  הצעה  הזוכה  מידי    " ההצעה "  להלן:)  20/2020ס'  מכרז 

העיריבה  וכי  "(המכרזו" להודעת  ל יתאם   ________ מיום  ההפיה  הזוכה  צעה  ה  של 
 וא המכרז. בודות נש הע לביצוע וכהכז  רהט ית ריידי ועדת המכרזים של עי-צה עלהומל

 
ו .2 להצהיר  למכרז  לאהריני/ו  הזוכה  של  ההצעה  כי  בשר  שה הינה  כפי  עלתוקף,  ידי  -וגשה 

שחלף   הזוכה בזמן  אין  כה  גשתה  ד ממוע  וכי  ההצעה  ל של  בההוו די  כלשהו  שינוי  עת  צת 
 ה לכל דבר ועניין. חייבת את הזוכיא מ , וה"להזוכה למכרז הנ

 
ידי  -ו עלסר הצהרות, המצגים והנתונים שנמוי בכל השינלא חל    כי   אשרר ולהיהצהריני/ו ל .3

הו/או    הזוכה במסגרת ההצעה  הליך  והזוכה מתחיבמהלך  הצעימכרז,  בתנאי  לעמוד  תו  ב 
 ייגות. תר ועניין וללא הסדב לכל  גשה למכרז,הו, שרזכלמ

 
  זה חוהמת  לחתיי  נאימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תר כי במועד חת ולאשהיר  הצהריני/ו ל  .4

העי לבי בין  מביןרייה  מי  ו/או  הזוכה  הזוכה,  מי מ  ן  ו/או  זוכה  הזוכה  נושא  נהלי  י  מבין 
שהו עם  כל  יניםניגוד עני  שלצב  במ  מצוי  המניות שלו, איננו  או מי מבין מבעלי/המשרה בו ו 

  ין ב  ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או  עובד עירייה,   ו עםו/א   ורו/או עם נבחר ציב  ת רהטעיריי
ו/א הז  הליממנ מי   מביוכה  מי  ו/או  הזוכה  אצל  המשרה  נושאי  שלו,  ו  ן  המניות  מבעלי  מי 
אום  תיכל  ו  א יף ו/ישיר ובין קשר עק  רתפו במכרז, בין קשהאחרים שהשת  ין המציעיםלב

 ו.שיתוף פעולה כלשה ו/או תתפים האחריםהמשבין ביני ל
 
בוצעו  ם מכוחו, יתיח לה  אמורש  חוזהר כי העבודות נשוא המכרז והו לאשר ולהצהייני/הר .5

ו  חיצוני שאינ  עות מנהל עבודה קבלן משנה ו/או באמצת  ידי, שלא באמצעו-ופן ישיר עלבא
ו  עבודה ו/א ת מנהל ה זהואו בהעבודות ו/ ע  מבצת  וי בזהדוע לי כי כל שינויעובד שכיר שלי.  

ך  ו איעש  (,קי)בין באופן מלא ובין באופן חלאו ספקי משנה  שנה  ני מבלהעברת עבודות לק
ומו בכתב  באמרק  ל ראש,  שינויים  פקודת  אשיחשי  חוזהצעות  הזוכה,  עם  תאושר  תם  ר 

 ירייה.  עגורמים המוסמכים בוה חוזהאות הבהתאם להור
 
י  רר כתב ו, והובהר כי אם ישמעות הצהרתי/נו זב מהיט  הרה לי/לנווב י הכ  רלהצהיהריני/ו   .6

זוהא בהצהרה  מדויק,    מור  איננו  או  נכון  שהפרבר  הד  ה וויהאיננו  יסודית  הה    חוזה ל 
  שייחתם עם הזוכה.  חוזהת ה א ועיריית רהט תהיה רשאית לבטל

 
 ______ _ החתום ביום _____  ה באתי/נו עלולראי 

 
   

יע  הופ  _ _________ם  ביוי  כמאשר  הנני  
עו   _________ מר/גב'  בפני  "ד, 

מס  ת/ ושאנ   ________ _ _____   ' ת.ז. 
שה_____________ ולאחר  ו/ה  ל  תיסבר, 

חתימתומשמאת   ע/עות  לעיל,  ה  התצהיר  ל 
לומר את האמת וכי  יו/ה  על זהרתיו/ה כי  וה

צפוי/ה הקב  ת/יהיה  בחוק  לעונשים  ועים 
ת לא  אישר / אם  כן,  א/יעשה  ות  וננכ  תה 

 י.   תמ/ה עליה בפנוח  לתו/ה דלעיהרהצ

ביהנ  כי  מאשר  ___ני  הופיע  ____ ום   ___
מר/גב'  בפנ עו"ד,   _________ י 

מס  ת/ אנוש  _____ _________   'ת.ז. 
ול_____________ שה,  לו/ה  סברתי  אחר 

משמא לעיל,  ת  התצהיר  על  חתימתו/ה  עות 
אמת וכי  עליו/ה לומר את ה  זהרתיו/ה כיהו

לעצפויהיה  ת/ ק  ובח   קבועיםה  ונשים י/ה 
כ  ת/יעשה  לא  אישר/אם  נכונן,  את  ות  ה 

 י ה עליה בפנעיל וחתמ/ ה דלהצהרתו/ 
   

 ד _____, עו"__________  ד "עו _______________,
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 17מס' פס  טו
 

 דם פס רישום מוקטו  :20/2020מכרז 
 יית רהט  מסור למזכיר עיריש ל את טופס הרישום המוקדם]

 [13:00עה בש 2021ינואר  20ליום  עד
 

 לכבוד 
 חסן אבו אלמר עלי 
 עיריית רהט מזכיר 

 
 . 9148609-08סימיליה: ובפק la.org.ilker@iuazm:בדוא"ל

 
 
 .נ,א
 

 20/2020 מכרז –שום מוקדם ס ריטופ  הנדון:
 ( 2020) שלוש מכונות טיאוט רחובותשל  ה, אספקה ואחזקהרכיש

 
 המשתתף פרטי להלן,  שבנדון למכרז תהצעו ציעהל להזמנה   6.2 בסעיף ורטלמפ  בהתאם

 
 _____. ______________________   שתתף:ם המש .1

 
 ____________________. _______     .:ח.פ./ז.ת. .2

 
 __________. ______ _____ ____ __  רד ראשי(: )מש כתובת .3

 
 ____. __ _____________ ___ _____   אשי: טלפון משרד ר .4

 
 ___. ______ _____ _____ _ _______   משרד ראשי:   פקס' .5

 
 ____. __________ __________ ___   ראשי: דוא"ל משרד  .6

 
 ____. _______ ___ ____ _________   ף: משתתג של השם הנצי .7

 
 . _______________ ____________   : תפקידו של הנציג .8

 
 . ____________________ _______  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 ____. ______ __________ _______   : גלפון של הנציטיד/ני מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה   תאריך   תפקידו   החותם שם 
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 מסמך ב' 
 
 חוזהרייה לש העימ"ר יועאישו  
   
ז י מכרהחוזה הוא חלק ממסמכ  

החוזה  ש די  י-על   נבדקפורסם. 
 מ והוא מאושר לחתימה. הח"

   
 __, עו"ד ___ ________   
   
 _______ ___ תאריך:  
 

 רחובות לוש מכונות טיאוט ש ה של רכישה, אספקה ואחזקזה חו
 ( 20/2020)מכרז מס' 

 2021____שנת    _____ לחודשערך ונחתם ברהט ביום _ שנ
 

 ית רהט עירי   : בין
 רהט 8ט, ת.ד. רה מסחרימרכז 

 מה: צעות מורשי החתימה מטעבאמ
 החשב המלווה ה, גזבר העירייה, עירייהראש 

 "( ןיהמזמאו ה"" ירייה הע" )להלן : 
 חד; מצד א

 ____ _______ __________שם    לבין: 
 __ ח.פ. __________________

 ________ ___ מרחוב ____________
 ו: ימה מטעמבאמצעות מורשי החת

_________________ ________ 
 : "הספק"( להלן)

 מצד שני; 
 

פרוהעיר  :להואי מס'  את  סמה  ייה  ואחו:  שעניינ  20/2020מכרז  אספקה  של    זקהרכישה, 
ר טיאוט  מכונות  "  (2020)  חובותשלוש  לתנאים  "(,  כרז המ)להלן:  בהתאם  והכל 

 ספחיו;  ז ונהמפורטים במכר
 

 מכרז זה;עתו לוהספק הגיש הצ :והואיל
 

מכונות    רכישה, אספקה ואחזקה שלבדבר  ספק  עת ההצאת  יטה לקבל  לח ה  ירייהוהע :והואיל
 "(;ותיםבין/השירהטולהלן: "נספחיו )רז חוזה זה ו כ בהתאם לתנאי המ טיאוט 

 
ל וברצון   :לואיוה זכואת    קבוע הצדדים  ההדדיים,  הנוגע  יחסיהם  בכל  וחובותיהם  יותיהם 

 זה; חוזהא  המכרז ברות נשוהשי למתן
 

 דלקמן:דדים כהצ  ם והותנה ביןוסכצהר, הכך הולפי
 

 אמבו .1
 

 ימנו. בלתי נפרד ה אליו מהווים חלקזה והנספח המצורף  חוזה ל  מבואה 1.1
 

העלש 1.2 ביצוע  מצהיר  ם  הספק  ביתחי ומבודות  לעמוד  הדרישב  ו כל  ים  התנא ות 
 וזה זה. כי המכרז ובחהמכרז במפרטים ובכל מסמ  המפורטים בהוראות
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המכרז,    כאמור 1.3 ומודגשבמסמכי  והמק  כי  מובהר  התקציביומאחר  לביצוע   ר 
לעיראמור  זה    חוזה נשוא  ודות  העב הלהגיע  מכוח  רהט  מס חיית  ממשלה  ' לטת 

א2397 הלי,  זה  ז  מכך  העבודות  איל)חו  ווביצוע  חשבונרבות,  ום(, לתשלות  שור 
  .ברת הבקרה מטעמושור משרד הפנים או חמותנה בקבלת אי

 
 ת החוזה תקופ .2
 

הצעתו,  ב  בען במועד שנקאת הטובי  לספק  ייבותוהתח הצעת המציע ו  מבלי לגרוע מן 2.1
הלן:  )ל  העירייידי ה-על  מיום חתימתו  םחודשי  12ף למשך  אזי חוזה זה יהיה בתוק

 ה(. ופת האחזקכולל תק אל, )("תקופת החוזה"
 

את   כוללת  החוזה  לתקופת  הנדרש  הטוביןאספקה  המועד  של  חסני  למ  בפועל 
 ממועד מסירתחודשים   (שלושה)  3וך  בת  ורה(, כל זאת כל מקום שת ה )או להעיריי

   .הזמנה לספק
 

זכות הברירה  לעירייה שמורה  כרז,  מסמכי המבף לאמור  כפוובאף האמור לעיל,    על 2.2
"(, של  ההארכהתקופת  ספת )להלן: "פה נו תקו תוקפו של החוזה ל  יךהאר ל)אופציה(,  

נוספים  חוד  12 המוארכתהתקו"  :)להלןשים  היותר  פה  לכל  פי  ו"(  על  ול  שיק הכול 
 תקציב ולהרשאה תקציבית.   יומו שללק ף י ובכפועדה הבלדעת

 
העירייה   2.3 והחליטה  אתהאלהיה  החו  ריך  של  תוקפו  נוספת תקופת  לתקופה  זה 

 מתחייבים. זה בשינויים התנאי חוזה כל פה המוארכת יחולו קוהת ת ובתקופ
 

תק  2.4 עהארכת  הינה  החוזה  שיקול  החל  "יפ ופת  ועפ"י  העירייה  המוחלט, דטת    עתה 
יום לפני תום תקופת החוזה או התקופה    7לקבלן  ב  כתהודעה ב ב  תבצע  ארכה תהה

 .הענייןי  פהמוארכת, ל 
 

 ותים. שירלכל תקופת קבלת ה זה החו ותי תחזוקה שוטפת, יחולבמידה וירכשו שיר 2.5
 

תמככ 2.6 שהעירייה  לל  זכותה  את  שלמש  ואחזקה  אספקה  טיאוט מכ   רכישה,    ונות 
יחולו הורע  הציל ת )בהתאם לתנאי ההזמנה  וספ נו ם  ג  זה ת חוזה  או הצעות למכרז(, 

 בים.  שה נוספת כאמור, וזאת בשינויים המחוייעל רכ
 

 הצדדים  ייחס .3
 

ן ולא  דר קבלן עצמאי וכי אינו בג , ה, כי הספקפורשותומוצהר  בין הצדדים מ  מוסכם 3.1
י  מן העירייה לבין הספק ו/או  בי יחסי עובד ומעביד  לכל עניין וצורך,    עתיד,ייווצרו ב

לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או   מטעמו,  מי  והליו ו/אנבדיו ו/או שלוחיו ו/או מ עומ
ל  פ"י כם ע הם המגיעיויות שכאי לכל תשלום ו/או זכ ספק, זואין ה    ותאונה שיגרמו ל 

 ייה.  העיר בידו, מאתבד ממעדין ו/או נוהג  לעו
 

א 3.2 יהיה  התשלומיםהספק  לכל  עובדיוה  חראי  עבור  מעביד  על  מועסקיו,  ו  או/   חלים 
ת משכורת,  ונ שכולל  הככוי ילומים  מס  תשלום  י  בריאות,  מס  לאומי,  ביטוח  נסה, 

חובות  הדן ב ין  קיום כל דבצוע ואחר על פי חוק, וכן ל  תשלום  ות וכולילקרנות סוציא 
עוב של  ומעבוזכויות  קי ד  וכן  כל יד  לעניי   ום  החוק  ע"י הוראות  עובדים  בטוח    ן 

 עבידים. מ
 

המשתלם  ועסקיו  למ   ובדיו ו/א ולום כלשהו לקבלן ו/או לע תשבה  י היה ותחויב העירי 3.3
ם בו תחויב כאמור  כל סכוירייה בע הכרגיל לעובד ממעבידו יפצה וישפה הספק את  

 עו"ד.  טרחת  שכרות משפט ות הוצאלרבו
 

וק ח   וראות כל דין ו/אומתחייב למלא אחר ה  זה, הספק  חוזהבהאמור  מבלי לגרוע מ  3.4
 מינימום.  ים לרבות הוראות חוק שכרבדו ע העסקתו/או נוהג בנוגע  ל
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 תחייבות הספקהרות וההצ .4
 

והצ 4.1 התחייבויותיו  מכלל  לגרוע  במרהמבלי  למלכרותיו  ומתחייב  מצהיר  הספק  א  ז, 
ההתחייאחר   והבויכל  במסמות  המפורטות  המכדרישות  ונכי  וכירז  אלו    ספחיו 

 זה.  חוזהתי נפרד ממהווים חלק בל
 

דה  ל יער נרכשו  שהטובין הציוד והאמצעים אל  כת  לעירייה אהספק מתחייב לספק   4.2
 ה. ז  חוזהק בהתאם לדרישות המכרז והמפרט הטכני והוראות מהספ

 
 ן.פיה לפעול על רייה וישמע להוראות המנהל מטעם העילה 4.3

 
השירותים ל 4.4 לביצוע  מקצוע עילבי  דאוג  וברמה  בהתא ות  והכל  גבוהה  ם  ית 

  ח עליו חובת הניהול, הפיקו ה  ל ח  פרט הטכני וכי רז ודרישות המ מכלהתחייבויותיו ב
שות יר דמות ולוח הזמנים לביצוע השירותים בהתאם העבודה ליכות, כלא  תוהאחריו

 זה. חוזהוראות כרז ולדרישות המפרט הטכני וההמ
 

 מורה הת .5
 

, טופס  12א, טופס מס' 12טופס מס' הצעתו במכרז )התאם לבהתמורה תשולם לספק  5.1
 .  צעות למכרז(ע ההצילהזמנה ל ג )לפי העניין(12מס' 

 
ב 5.2 לאתשלום  תשולם  הטובין  ולחר  גין  בעירייה  הטובין  אישור אמסירת  מי  גור  חר 

הבקרה    ייההעיר החלטה  וחברת  לפי  פורטים  המתשלום  ה  בתנאיו  ,2397הפועלת 
 . ג )לפי העניין(12, טופס מס' 12א, טופס מס'  12טופס מס' ב

 
ב 5.3 תיעשה  תו  ךדרתשלום התמורה  לספק  בנקאית  מיום אישור    10  ךשל העברה  יום 

 .  יה ולשביעות רצונהמסירה על ידי העיריה
 

  45  טף +לום של שותש  אישיבוצע, ישולם בתנ  ככל  תחזוקהן שאושר בשל  כל חשבו 5.4
 זברות.  ן המאושר לגמועד הגשת החשבו רלאח וםי
 

בצרוף החשבון    יןתנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדכי    בזאת  רמובה 5.5
 . המפורט לעיל

 
 י אחריות פיצוי ושיפו .6
 

יות האמור  רכוש, ומבלי לגרוע מכללק לגוף ולנזכלפי עירייה לכל    הספק יהיה אחראי 6.1
  צד שלישי   אלה או לכל   דיה או לרכושם שלבלעו  אורייה  לעי   ן שייגרמו אבד ל  לעיל ולכ 

צאה ממעשה או  וכתבות ובמיוחד לכלי אצירה של פסולת מכול סוג,  , לרכושורלאו  
 תו. רול ידי מי שנתון למן על ידי הספק או עבודות או בקשר אליה הע מחדל בביצוע

 
  רשת   ל,, שבידרכהש, דרך, מכבי ל  ק או קלקול שייגרמויהא אחראי בגין כל  נז  הספק 6.2

או מובילים אחרים תוך כדי  דלק  ברת  עה ות לון, צינורטלגרף, טלפ  מים, ביוב, חשמל, 
 ה. ילא נגרם עקב רשלנות העירי שי ו/או הטובין ובתנא 

 
לתקן 6.3 מתחייב  כל    הספק  הוא  חשבונו  כאמועל  קלקול  או  באופ ר  נזק  מיידי וזאת  ן 

ב רצונה ובדרך היעילה  לשביעות  כ ייה  ה של העיר מלא ה  יותר  או רשות    אדם  ול ושל 
הט  המוסמכים על  בכבילפקח  ביפול  מרדש,  ביוב,  דרכהך,  המים,  ברשת  שביל,   ,

 אמור. לים אחרים וכיו"ב כביווצינורות להעברת דלק או מ  ן,חשמל, טלגרף, טלפו 
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מתחי 6.4 ולשפהספק   לפצות  בזה  העירי ות  יב  עאת  מייד  לשפותה,  ו/או  דרישה  יה  ם 
תוצאה לעיל ו/או כ  6.1כאמור בפסקה    מחדל  ו דן ו/או אבל נזק ו/א כון  ראשונה, בגי 

מחוזה זה    תבעשהי של הספק שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנוכל  חייבו תהרת  מהפ
ובכל   לש   רה קמוביצועו,  תאלץ  קנסות  שהעירייה  פיצויים,  אחר,  לם  תשלום  וכול 

ישי  או לצד שלה  צמסכום כזה לעירייה ע  כזו מתחייב הוא לשלם כללתביעה    קשרב
מדה ו/או  הצ  הפרשי  תוספכל זאת בתשה ראשונה,  וזאת מייד עם דרי  אותיהר לפי הו

בהן   עמדה  שהעירייה  והוצאות  לגר   רקשריבית   ומבלי  כזו  תביעה  האמור  מ  עולכל 
ם שיגיע ממנה  ם או סכושלוכל סכום כזה מכל ת ירייה רשאית לנכות  לעיל תהא הע

פק מסר בידי  סית שהאת הבנקערבולהשתמש ב  אוו/עת שהיא לפי החוזה    לקבלן בכל
 ה.   ייה לפי חוז העיר

 
או לכל אדם   ד ובם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעלשלחייב  תמק   הספ 6.5

ב ם תוך כדי ו/או עקמתאונה או נזק כלשהשל  הספק כתוצאה    תוו ראחר הנמצא בש
ל  סירת רכב מ ולשפות את העירהטיאוט. הספק מתחייב  דר ה  יי פצות    ישתה מיי עם 

גין תביעה ה בטל לי וי ב שקב כל חיורייה לשלם עסכום שיהא על העי  ה בכל נ הראשו
הוצא בתוספת  כאמור  לפיצוי  או  כתוצאה    ותלנזק  העירייה  עמדה  עה  ביתמבהן 

 כאמור.  
 

קיו  הספק 6.6 להבטיח  הבטמתחייב  תנאי  כל  של  והגהותיחו מם  נוספים    ת  ותנאים 
שמירה  המפורטי לשם  בחוזה,  הש   עלם  של  ו/אעובדלומם  כ   ו ים  אחר   לשל  אדם 
ב השירותבמהלך  הספק  יצוע  הפועלים יו  לעובד  קיספים.  לכל  ו/או  לשלוחיו  ו/או 

או אשר נהוג  ם להוראות החוק ו/תאהבמגן וציוד בטיחותי הדרוש    ודמטעמו, כל צי 
ק יפקח כי אכן בודה נשוא חוזה זה. הספוג של העמס  בו לביצוע השירות  להשתמש

 . וד זהימוש בצם שידי העובדיי עליעשה 
 

לכל 6.7 אחראי  א  הספק  רכוש  גוףנזק  נזק  לעורגשי  ו  אדם בדים  לכל  או  לשלוחיו  או  ו 
כ ברשותו  שנמצא  גופנצ תואחר  פגיעה  או  מהתאונה  אחכ  תיאה  נזק  כל  או  ר  לשהי 

מידה  והוא ישפה את העירייה בירותים,  הש   קב או במהלך ביצועשיגרם תוך כדי, ע
אחר  עליה  או  ת  יוותוטל  הו  תגרם כלשהי  כלצלה  מנזק  ש אה  כתוצאה  האמור  הי, 

 משנה זה.  בסעיף
  

תשלום על  העירייה    אוי  תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/יפובת השוח 6.8
ו/או פו  צ  במסגרת /או הליך כדין  ו/או החלטה  ת על  ובלו/או פשרה שתהא מק ס"ד 

 מא.  ק, ולא על פי דרישה בעלהספ
 

ספק   6.9 הסר  חבהמולמען  לא  כי  עלים  ר  עובד במע-בדויחסי  הספק  בין  ושלוחיו  יד  יו 
 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. נו פק היסהכי  לעירייה ו

 
חסי שותפות  זה אינם יוצרים י  זהוח י היחסים בין הצדדים לפי  כ ר  כן מוסכם ומוצה 6.10

 וסוג שהוא.  מכל מין
 
 ת ורישיונוים היתר .7

 
יון  שלה רי  הדרוש  לשהיע פעולה כצובישיון ו/או היתר טרם  הספק מתחייב לקבל רי 7.1

זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או    חוזהנשוא    תירו רך מתן השחשבונו, לצואו היתר, על  
 ן. י לכל די מטעמו  וזאת בכפוף מו א  מועסקיו

 
זה על פי הוראות   וזה ח י  התחייבויותיו עפ"  ספק מתחייב למלא אתהוראות כל דין ה 7.2

 כל דין. 
 

לרבות  ביצוע השירותים,  לבנוגע  במהלך וודה  דיני העב  לכ  הספק מתחייב לקיים את 7.3
נוער תשי"ג  לחבהתאם    דיםקת עוב העסדיני    תם , וכן לדאוג להשג1952  –וק עבודת 

הר כל  של  והולקיומם  שיש אישיונות  וההיתרים,  דיןורים  כל  פי  על  לצורך    ידרשו 
 לו ו/או לעובדיו.  דותביצוע העבו
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 כמים: פיצויים מוס .8
 

שבו   8.1 מקרה  הספק  לאבכל  מהמו  וזה חנשוא  השירות  את    ביצע  במועד   עדים זה 
י  הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פא  לא מיל  או/ו   חוזהם ביבוע קה

 : מע"מ(  סכומים אינם כוללים)ה מוסכם כדלקמן ויצזה ישלם הספק למזמין פי חוזה
 

  ותחייבלהת  בהתאם)ם  חודשי (6ישה )ש  בתוך  נות הטיאוטמכואיחור במסירת   8.1.1
קברזבמכ  הספק מיום  ההו(  זכייתולת  על  כולל    ₪  1,000:  יך בהל  דעה  )לא 

 יום איחור מעבר למועד.  מע"מ(, בגין כל  
 

)לא    ₪  500 אחריות: ת ה עולה על יום עסקים במהלך תקופתקלה האי תיקון   8.1.2
 (. כולל

 
צמוה 8.2 יהיו  לעיל  לצרכן,סכומים  המחירים  למדד  מדד  דים  הידוע    בין  למדד  הבסיס 

 ם.מימוסכיים הצו הפי צוע קיזוזביום בי
 

החלטת  8.3 על  כי  סהמנהל    מובהר  להשטת  הקנסכ באשר  הס   ומי  המהוויעל  את  פק  ם 
  שפ"ע בעירייה גף  הל אר בפני מנ ל, הספק רשאי לערעלעיקבוע די המוסכם וההפיצו 

 "ע  בנושא הינה סופית.  והחלטתו של ראש אגף שפ  ימים 15 תוך 
 

תקביעתו   8.4 זה  בסעיף  כקבוע  המנהל  סופיתשל  ולקרעומכ  היה  כל    תהא  לאבלן  ת 
סעיף זה  ין באמור בבשל כך וא ירייה  כנגד הע  אמין וסוג שהונה מכל  תביעה ו/או טע 

 ין. ועל פי כל  דזה   חוזהה על פי כויותיה של העירייבז לפגוע כדי
 

 קבלנים אחרים המחאת זכות והעסקת , חוזהה הסבת .9
 

ו  ולו אכ   זה,את החו  מחותלהד ו/או  הסב ו/ או להעביר ו/או לשעברשאי ל   הספק אינו 9.1
ד  לשעב מורה ו/או  ין שלא בתרה ובבין בתמו  על פיו לאחר,   ת הנאהחלקו, או כל טוב

זכוי ו להסב ו/או להעביו/א ו/או להמחות   ,  כולן  פי חוזה זה    על  ותיור את  או חלקן 
 תב ומראש.ללא אישור העירייה בכ

 
 הז זה  לפי חו  רייהעילשהו מה מחות את זכותו לקבלת סכום כ זכאי לההספק לא יהא   9.2

ית לסרב  ה תהא זכאעירייובכתב. ה  ל העירייה לכךסכמה ש, אלא אם כן קבל ה לאחר
 . נכוןם שתמצא ללהסכים לכך בתנאי או  לי לנמק סירובהך מבלכ

 
   החוזההפרה ובטלות  .10

 
עפ"י חוזה זה,    בויותיוזה, או התחייבות מהתחיי  הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה 10.1

שיגרם לה ל נזק  המוסכמים, בגין כ  צוייםיפ ע בלי לפגו, מביהת העירייפצה הספק א
העירייה לכל סעד    יותבלי לפגוע בזכואת מבעקיפין וזרין ובין  במיש  הפרה ביןה עקב  

ת נשוא שרות עם קבלן אחר לביצוע העבודווהתק  ביטול החוזה   בות , לרמשפטי אחר
 חוזה זה.

 
 אלה: מ ותר חת או יצע אלברשאית  לליות האמור לעיל  העירייה גרוע בכ מבלי ל 10.2

 
למלא    בכתב וביןבין    שה הימנורחר שהעירייה דלתר לא לא  חוזהלבטל את ה 10.2.1

עשה כן,  לא  ספק  ירייה, והשתקבע לכך ע"י הע   ופהאותן הוראות תוך תק אחר  
 זה ועל פי כל דין.   חוזהלגרוע מזכויות העירייה על פי  בלי  מזאת 

 
כ 10.2.2 ו/או  לעכב  לקבלן  המגיע  תשלום  העלל  את  חת  בט לה  שניתנה  רבותחלט 

 .  חוזהועו של הביצ
 

 השירות. ורך מתן לצקבלן אחר  ו/או עובדים  ק על חשבון הספ העסיקל 10.2.3
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לגרו 10.3 ומבלי  אחע  הוראה  לכל  ב בנוסף  ה ייחש  חוזה רת  שהפב  כמי  את  ספק    חוזה הר 
 חד מן האירועים הבאים:  הפרה יסודית וזאת בקרות א

 
תוך     א יוסר ל  קוליה והעיעיריקבלן מן הפים המגיעים לל עיקול על כס אם יוט  10.3.1

 ו.  הטלת  יום מיום 20
 

   וק או כינוס נכסים.עולות לפיר גדו בפו נויחל וא תאגידה אם הספק  10.3.2
 

עשוי   10.3.3 שבו  מקרה  הבכל  מנ בי  ת שירולהינתן  נאמן,  עידי  אדם  הל  כל  או  זבון 
 הספק.  הממונה על נכסי 

 
  היה ו ולא יכלשה צוי כספי  היה הספק זכאי לפיאמור לא יכ  חוזה ה הופסק תוקפו של   10.4

ה בעד  ורק לתמור  י אךיהיה זכא  מקרה זה, הספקהו. בשלום עבור נזק כלש כאי לתז
 ור.  כאמ וקפוי הספק עד להפסקת תביד חוזהפה שבה בוצע ההתקו

 
או על  זה ו/  חוזהעירייה על פי  לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של ה  יף זהן באמור בסע אי 10.5

 כל דין.   יפ
 

 מפעולה  ויתור והימנעות .11
 

ה,  ל זכויותי ייה עהעיר תור יה לא יחשבו כועירייולה או מחדל מצד הות מפענע הימ ויתור, כל  
 . כויותיה בכתב ומראשל זכן ויתרה העירייה עאלא אם 
 

 ה חוזה  שינוי .12
 

לשנות    הואין  בכל  ובחתימת    חוזהראה  בכתב  אלא  הצדדים,זה  של  החתימה  ולא   מורשי 
 . או מכללא מע כל טענה על שינוי בעל פהתש

 
 זכות קיזוז  בון אועכות יעדר זכה .13

 
כל  ז מן, על כל זכות קיזו ג שהוא, וכ ון מכל סות עכבל כל טענעאש  תר בזאת מרק מווהספ 

 את הטובין ו/או את תמורתם.  ידיו אי לעכב תחתרש יהיה הספק לא  כל מקרה,שהוא. ב
 

 בות לקיום החוזה ער .14
 

ועמיד התחייב  להבטחת 14.1 ולביצוע החוזה  הויותיו  צעתו  להאם  זה בהת  מכרזה בתנאי 
ע  בידי  מכרז, יפקיד  הספקב ום  כא תנאי בסנומית, ללאוטו  בנקאית,  ת רבוהעירייה 

למכרז,  ב   5.2בסעיף  הקבוע   הצעות  להציע  ההזמנה  למסמכי  מצובנוסח    המכרז רף 
 "(. וזה )ערבות ביצוע(ערבות לח)להלן: " 31טופס מס' כ
 

של תוקפו  תקופת    כל ה, בהחוזלת תקופת  , ממועד התח חוזהרבות תהא לתקופת העה 14.2
 רייה. הטיאוט לעית מכונת רועד מסי מם לאחר )שישים( יו 60החוזה ועוד 

 
וזה  ם תקופת החתו  ת הפקדתה ועדמעחירים לצרכן  מדד המה לערבות זו תהא צמוד 14.3

, לחלט את הערבות  יבלעדעל פי שיקול דעתה ה  או הארכתו. העירייה תהא רשאית,/ו
יקן  ת   נאי חוזה זה ולאנאי מתהפר ת  קספכי המצא  ה שהמנהל  הבנקאית בכל מקר

 ה. רישת העירייה לתיקון ההפרנמסרה לה דהשעה בה  משעות  24רה תוך  את ההפ
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 שונות .15
 

ונה את המוסכם והמותנה ביניהם  ים נכ זה זה משקפחו  דדים כי תנאי הצמוסכם בין   15.1
העירייה  ב וכי  ת מלואו,  הצהלא  פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  מצג יה  ים,  הרות, 

ם נעשו, א  ר זה ואש  ה ים בחוזשאינם נכלל,  בכתב או בעל פה  בויות,והתחיי  יםהסכמ
לו  הא  חוזה זה לא ית  שינוי מהוראומה או  הסכדם לחתימתו. כל ויתור או  נעשו, קו
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדיאלא    כל תוקף יהא מנוע מ אם  ת  ו להעל ם, והספק 

 אמורה.כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך ה
 

כי  ן הצדדי ב  בזה  וסכםמ 15.2 עיח סמכות השיפוט היים  בכל  זה    הור לחוזש ניין הקודית 
שבו בעיר  מויינית שמקום  ינה ענמבחו תהא לבית המשפט המוסמך  הנובע ממנ  ו/או
 ע.שב באר

 
 עותוהוד כתובות .16

 
 . החוז בוא לזה הן כמופיע במ חוזההצדדים לצורך   כתובות 16.1

 
יש לרשמן  דעות שמעט הול,  זה  חוזההשנהו לפי  הודעה שצד אחד צריך לתת למ  כל 16.2

 הבאות:  ת הדרכיםחלבד, באבבודה, תינתן בכתב  העביומן 
 

כ  משלוח 16.2.1 לפי  כנגד אישורת התובמכתב רשום  יראק  צד השני  ואז  ת  ו אבלה, 
 רתה בדואר.  זמן מסיליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מ  מגיעהההודעה כ

 
  יום   בתוך   העדלי   ה מגיעכ  ההודעה   את   יראו  ואז ,  פקסימיליה  באמצעות   חומשל 16.2.2

 .וחה שלמ ממועד  אחד  קיםעס
 

   ה ליעדה במועד המסירה.ודעה כמגיעאו את ההר, ואז יתידני   במסירה 16.2.3
 
 
 

 ם:לראיה באנו על החתוו
 
 
 

 ספקה  הט עיריית ר
רהטבאמצעות   עיריית  גזבר ראש   ,

 המלווה.ייה  והחשב העיר
ה"ה  מבאמצעות    מטעמו  החתימה  ורשי 

____  __ .ז. _____ת________  ________ 
 _______.  __ ________ ת.ז. _ ______ ו_

 
עו"ד,  ____________  הח"מ,אני    _

כי  מא נח  חוזהשר  בשם  זה  ריית  עיתם 
 .שים לחתום בשמהידי המור-רהט על

  
__________, עו"ד, מאשר  הח"מ, ___ אני  
ורשים  ע"י המ ספקזה נחתם בשם ה החוז כי 

 זה.  חוזהלחתום בשמו על  
   

 _, עו"ד ____________  "ד וע ________, _____ 
   

 _____ __________ תאריך: __   _____ __ _______ ריך: ___תא
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 ( 1) מסמך ג

 
 20/2020מכרז 

 ירותים טכני/מפרט ש  מפרט
   כלליות ת והורא

 
 ללי כ .1

 
וך העיר רהט או שטחים פתוחים )בתב בעיקר תהיההמכרז,    אוה של הציוד נש ההפעל .1.1

ברחו לה(,  לידב בצמוד  או  )ות  דרכים  ל חם,  סל לקן  למחצה(ולא  סלולות  או  ,  ות 
 .הותגבואזורים עם מדרכות עסקים,  ריזווך לאחבות, בסמ ר

 
 לכש ללא להלן ורטיםפהמ בהיהסב בתנאי  יו, יעמודל מרכיבכ, על  מכונות הטיאוט .1.2

 אחר. או חשמלי   הידראולי ,מכני
 

 :תקנים .1.3
 

הטי .1.3.1 ל   אוטמכונות  המחוברים  שטיפהגליםגל  כגון:,  הןוהרכיבים  צנרת   ,  
 זה.   כבים מסוגלר תהנדרשו וקיותהח הדרישות בכל דומעי"ב(, כיו ו

 
ל ככ .1.3.2 מוכר  תקן  שקיים  הטיאוטלל  למרכיבי  מכונות  ם,  מניש )כגון:  האו 

 .בארץ וכרמ תקן בדרישות מדויע  (,הםות וכיו"בנ הגגלים,  לג
 

ומערכותיו   עמידת ילגב כוללת באחריות שאיי הספק .1.3.3  בתקנותהטובין 
 או/ו הרישוי  שות ריה, דהתחבור  משרד ל ש בה חוה  רישותדהשונות,    ההתעבור 

 אם .הטובין של ההמסיר ליום העדכנית חוק פי על תחרא טיתרלוונ ישהדר כל
 .תחשבנה לא הן   -זה בסעיף האמור תא הסותרות ותדריש  הז כרז במ ןישנ

 
מל .1.3.4 אחת  הטיאוטכל  שלהמכלו  מכונות  יצרן/יבואן    ה ולים  אחריות  תהא 

 פק מורשה.מורשה/ ס 
 

 כותיוומערובין  הט של  והאמינות לחוזקה,  דוהעב טיב , תלאיכו ראיחא היהי  הספק .1.4
 .םהביכימר כל על

 
פוף  הטיאוט, בכות מכונת  שירל כע   לשמירהות  נדרשולות הפעהספק יבצע על חשבונו   .1.5

מתכלים או תיקונים שידרשו על  חומרים  ינו כולל טיפולים,  ב אחריות היצרן וא לכת
 נפרד.  ישולמו ב   רת, אשואינם חלק מהאחריוידי המזמין  

 
 מכונות הטיאוט רת ימס .1.6

 
להספק   .1.6.1 ו  מכונות הטיאוט  את מסורמתחייב  מן  עד  יאוחר  קוב  נההמועד  לא 

ה )טובהצעתו  מ  (.ג12ב,  12א,  12'  מס  פסכספית  יימנה  המועדים   יוםמניין 
 ."(העירייה " הלן:)לט  רה ייתמעיר תומהוח מאושרתכשהיא  זמנההה קבלתמ

 
החנייה    מגרשל לל(ו)כ  ,תוואחריו חשבונו על וטת הטיאמכונו  את מסורי הספק .1.6.2

ב  של שייקבע  אחר  מקום  לכל  או  זא העירייה,   סדרי  יולפ  ותעבשת  הזמנה, 
 . מקום אותוב םהמקובלי ודה העב

 
 נבדקו א, ל הןבים שלוהמרכי  מכונות הטיאוט עוד כלבפירוש כי   הז ב ותנהמ .1.6.3

מטעמההעיר  ידי ל ע אושרו   אול מי  או   ועל רייה לעי רונמסש כטובין ייה 
 . גביהםל  כלשהי תואחרי  ולתח לא -  העירייה
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באה .1.6.4 או  אתלפסו  איםרש   כוחה,-עירייה,  הטיאוט  ל  יה,  אל   ואשהוב  מכונות 

חו כתה  שעשה. מלהזמנ בהתאם היוי אשל  משום  את לסלק הספקעל    בהן, 
הטיאוט  אחריותו חשבונו עלירייה,  הע   אל  ו ובאשה   מכונות  ו  החליפול ו,  על 

 מעת שעות  48ההזמנה, והכל תוך  זה ו/או    ות הליךרישלד  םאישיתבכלי רכב  
 . זמן פרק אותו -תוך אחר זמן קפר תקבע העירייה , אלא אם  ושנפסל

 
או    היי ידי העיר-על   ושנפסל  מכונות הטיאוט את במועד קיסל לא הספקשל  ככ .1.6.5

 הספק את ולחייב עיניה ראות לפי לסלקם רשאיתה  הית  נציגה היא  ידי  -על
 . ךבכ כותהכרו אותבהוצ

 
,  קצתםמ אתאו    םלכו את שנפסלו הטובין את במועד ףהחלי  לא פקהסאם   .1.6.6

 :יהןבשת וא תהבאו תהאפשרויו שתימ באחת לבחור רשאית הייהעיר
 

 הלי א ולהתייחס  לה הנראה אופן  בכל  ההזמנה  את  בטלל .1.6.6.1
 ;כבטלה

 :או
 בין,  שנפסל   זה  במקוםכלי רכב חלופי,  ר  אח רקומ  מכל לרכוש .1.6.6.2

 ובכל הפרש בכל פקהס את חייבול  - הדומ  מסוג ובין סוג מאותו
 .ךכ ידי על ו שנגרמ שלוםת אוה, הוצא

 
 מפרט .2
 

המומכונ .2.1 הטיאוט  יצעותות  ה  וענ ,  בנספחה  יותהטכנ ת  שודריעל  המצורף    מפורטות 
   . העניין(לפי  (3)ך גמסמ( ו 2)מסמך ג) למסמך זה

 
למצי  ה יי עירה .2.2 להורות  רשאית  להתהיה  מערכהמכונת  לקין  תע  לאטיאוט  ור ית ת 

מסוג  רכבי איתורעלב  GPSם  יכולת  התקנת .   עירייהל(  ON-LINE)רציף    באופן  ת  עלות 
 יה. עיריעל חשבון הערכת תהיה המ

       
 ת כניט ספרות .3

 
 הנוגעת  הבאה  הספרות את  לעירייה הספק  מציא עירייה, יל  מכונות הטיאוטרת  מסי עדבמו

 :ומערכותיו והתקנתו,  ות הטיאוטמכונ ל
 

עלש כמותב בריתבע מפעיל  ספר .3.1 )ובהידי  -תיקבע  ש המנהל  בכמות  קבועה    3ל  יעדר 
 - :הבאים הפרקים את יכלול אשריחידות(, 

 
 זה ובכלל  כלליים נים תוונ  מידע )  תלווהנ והמערכות הכלי של  לליכ אור ית .3.1.1

 .(דכוב זמרכ ומיקום משקלות ,כלליות מידות
 .מיוחדות ואזהרות הערות ,חותטיב הוראות  .3.1.2
  .רכיביםה כל של רהוהגד נתונים ,סכמות ל מוחש תהידראוליו מערכות .3.1.3
 .אחזקה שגרת .3.1.4
 .המפעילים מתבר האחזקה פעילויות  הגדרת .3.1.5
 .סיכה טבלת .3.1.6
 . )ליתנג הא בשפה פקלס  ניתן ף )חילו חלקי  קטלוג .3.1.7
 

נציג  ש ה ז אישור ן אי כי את בז מובהר  ;העירייהנציג   לאישור ש תוג הספרות כל .3.2 ל 
 עדהמי של ותועדכני  לנכונות זוכהה של תלעדיוהב הכוללת מאחריותו  רעהעירייה, גו

 .הטכנית בספרות  הנכלל
 

 ,עמומט אדם או ההזוכ ביוזמת ייווצרו אשר הטכנית פרותהס של ניםועדכ /נוייםיש .3.3
 .המקורי סוםמהפר ימים60   תוך ייהירלע יוגשו



 

 

 

 :  שלוש מכונות טיאוט   פקה ואחזקה שלאס רכישה, : 20/2020 כרז  מ 
 יון : לע(2397גרת. מסרכש. )

 __________תימת המציע: ____ח
 

 
 95וך מת  86עמוד 

 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 ושילוט  צבע  .4
 

 .ייההעיר וקביעת החוק דרישות פ"ע  ומשולט צבוע אהוכש  טוביןה את יספק הספק .4.1
 

הערבו/  העברית  בשפה יהא וטליהש .4.2  קשיחות ותתווי  גבי על דפוס באותיות תיאו 
ישות דר  פי על היהי  טהשילו .פעולהת בתנאי דותעמי  ויבטיח לעין הנראה רברו בגודל
 יה. העירי 

 
 ה ומסיר קבלה ,איכות בדיקת .5

 
ה הטיאוטמכונות  ל יבצע ספקה .5.1 ת, ויציב  בדיקת שתכלול סופית החינ ב מסופק , 

 .מוסמך וחןב  תדיקוב קנההת תבדיק
 

 לביצוע העירייהיג נצ את ספקה יזמיןום מראש,  , ובתיאמכונות הטיאוט  מסירת פניל .5.2
הטיאוטמכו של קבלה בחינת שלוהמ  נות  יהןערכות  הנציג   עומד טוביןה כי בדוק. 

 .זבמכר הספק בהצעת  מפורטותה בדרישות
 

 משרד אישור י ) ישוהר אישור את העירייה  נציג  ל  ספקה אימצי לההקב  בדיקת  בעת .5.3
 ך(.  מוסמ בודק תוד ותע הרכב ברישיון רישום ,רהובהתח

 
העירייה   אישור וקבלת כות האי בדיקת סיום לאחר .5.4  הכלי לש המסיר ועביצלנציג 

 תתבצע  ה המסיר .העירייה נציג עם לעירייה תו מסיר מועד את הספק  יתאם ,לעירייה
 .עבקי העירייה  נציגידי  -ל ר בעיר רהט שייקבע עכל מקום אחב וירייה א חניית הע ב
 

 אישור ספק ל העירייה  נציג ימציא  ,העירייה רצון  תעולשבי  ,הקבלה בדיקת בתום .5.5
 . כאמור, מכונות הטיאוט ת לקב את רמאש ה  ,ידו על חתום, קבלה

 
 ה הדרכ .6

 
הטיב לשימוש ותבהנחי העירייה  ובדיע את  הדריךל מתחייב קספה .6.1    אוטמכונות 

בהמערכו ותפעול להיכר  ראשונית  הדרכה לרבותיה,  מערכות ו  שימושה יחותטת, 
 .להכא  שיש ככל ומפעיל נהג בדרג ותחזוקה בטיחות והנחיות 

 
 בכל או הספק במתקני הספק עםטמ מוסמכים כיםמדרי ידי לע  ועברת  כהההדר .6.2

 .העירייה דיי  על יוגדרש  אחר מקום
 

 יהלעירי   מכונות הטיאוט רתמסי מיום אחד הבודע מיום יאוחר אל רתועב ההדרכה .6.3
 .לכך המיועדים העירייה יד בעו בקרב ה על וההפ הידע להטמעת ועד

 
,  לעותפל:  ותכלו עיליםמפ 2 של יםמחזור  שניבת,  לפחו שעות 3 בת תהיה כהרההד .6.4

 .מפעיל ברמת תקלות ואיתור מפעיל טיפולי ת,  יחובט
 
 וף חיל יחלק .7

 
יוכל   בתחיימ  הספק 7.1 ת מכונול לוףחי חלקי של  ואספקה התמיכ  ירייה לע לספקכי 

)לתקופ,  זה חוזה  במסגרת דוי על  ותהמסופק  וטיאהט של חמש   ממועד שנים (5ה 
 . לידי העירייה  טמכונות הטיאוכל אחת מ מסירת

 
ל/ ו  לתיקון  דרוש ה כלשהו לקח חסרי  הםב  מקריםב  7.2 הטיאוטב החלפה או  , מכונות 

 . ושירותים מצרכים על הפיקוח  צוב כאמור לייבאו הספק תחייב מ
 

ת  במסגר  שסופקו קניםשבמת םהחלקי של יכותא תה אוב יהיו החילוף לקיח 7.3
 לידי העירייה.   ותחדשה  מכונות הטיאוטהמסירה הראשונה של  
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הטיאוטל ף חילו לקי ח  מהספק כוש לר שאית ר עירייה ה 7.4  ידו  על שסופקו   מכונות 
 . בלעדיה עתהד שיקול פי על ,זה חוזה במסגרת

 
 ף חילו חלקי .8

 
 5 של ה ופתק  למשך תנייד זקה אח ותישירירייה אפשרות להע לטובת דיעמי הספק .8.1

 .המכרז ו במסגרתממננו משהוז מכונות הטיאוט מסירת  מועד ניםש
 

מכונות   של נעתמו  באחזקה שורההק העבודה  לתוכות טיפול די מוע יגדירהספק   .8.2
 .ותהנלו מערכות וה   הטיאוט

 
 :ליםכול  האחזקה שירותי .8.3

 
 ,שמנים ,רק לא אך לרבות  ,צרןהי ידי על כנדרש תטפשו ואחזקה מונע טיפול .8.3.1

 אחרות ומערכות ,היצרן ידי על שנקבעו דירותבתו מועדיםב  ,נניםמסו  סיכה
 להוראות התאםב ם דרשינ כיביםר  החלפת לרבות ,טבעי יאלבמ כתוצאה

 .היצרן
 

 .שבר זקתאח במהלך  וא  המונע יפולהט במהלך יםהנדרש  וניםהתיק  כל .8.3.2
 

אקהספ י "ע  ועשיי האחזקה שירותי .8.3.3 בממטע ותשיר  וסכימ  י"ע ו,   צורהו, 
 הספק בידי  יהיו אשר צרןהי בהוראות  פורטכמ  גבוהה תבמיומנוו מקצועית

 בעל הוא כי ירמצהה  פקס ה של יהמקצוע דעתו  לשיקול תאםהב או  לעת  מעת
 .אמורכ אחזקה ותישיר במתן ןוניסיו  ותמיומנ 

 
 הנזקים ועל ידו על השבוצע העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה הספק .8.3.4

 .העבודה ביצוע עקב גרמושי
 

 לטיב בהתאם האחזקה שירותי את יבצע אל הספק וב  במקרה יכ מובהר .8.3.5
 מכך כתוצאה וזוק שני יבכל יםלחלק הנוגעים  בנזקים שאיי  הוא אז כי  כאמור

 .כאמור ואחריות יהתה  וזו
 

 ייםצפו בלתי םליטיפו או/ו  תיקונים .העירייה נציג י"ע  יבוצע שוטף ללטיפו זימון .8.4
 .מראש תיאום ללא  רךהצו בעת צעו יבו

 
 יגיעו  אשר  הספק של אחזקה ותחולי באמצעות  שראפה במידת תבוצע הזקהאח .8.5

 .ךלמוס הובלתו לחסוך  מנת על בודתוע חט שב למתקן
 

שקוייהלי כל טויפור התיקון בהוראת .8.6 הטיאוט פעולת במהלך גלונתם,  ,  מכונות 
 .צרןהי אותהורמ  מתחייביםה וניםהתיקו הטיפולים כל ביצוע יידרש להם וסףבנ
 

 ,התאריך את הטיפולים בתיק ציין יו,  הטיאוט  מכונותל  פוליםטי תיק  ינהל הספק .8.7
 מהות ,מנוע ותעש /חקהמר מד ריאתק ,המודיע  שם ,התקלה על ההודעה שעת

 לכך יידרש אם .האחזקה  גמר  וזמן שהוחלפו חלקים ולל כ  ,קההאחז או/ו  התיקון
  לנציג  תימסר התיקון גמר על ההודעה .נוספים יםרטפ קוניםהתי בתיק  יציין 

 .העירייה
 

 הפעילות בשעות הספק סךבמו לבקר למפקח או/ו העירייה יגלנצ אפשרי ספקה .8.8
 .זה במפרט למפורט  אםתבה קההאחז   שירותי ביצוע לוודאו
 

 .ואחזקתו לתיקון הנחוץ לשימוש מעבר, מכונות הטיאוטב  ימושש עשה י לא הספק .8.9
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 גם אחזקהה במסגרת יבוצעו ,תווהתאונ  ברהש לתיקוניו שוטפת לאחזקה בנוסף .8.10
 מבחן לרבות המוסמכות הרשויות  ייד על הנדרשים ם ניותיקו   יםטיפול ,ותבדיק
 .ירייההע ונציג המוסך  יותהנח פי  על )עירייהה י"ע לםתשו הרישוי גרתא( שנתי ירישו

 
וונו תא ניתיקו לרבותם,  יקוניבת .8.11  וריים מק בחלפים שימוש ייעשה   ם,בטיפולית, 

וזיהו  בתג ילוו  המוחלפים רכיביםה.  דבלב ו.  דרישת  פי לע  העירייה נציג בפני וצגוי י 
יהיירומק  לא בחלקים להשתמש ירצה והספק ידהמב  אישור  ת א ל לקב עליו יה  ם, 

 .ובכתב מראש העירייה נציג
 

 של יציפאליהמונ  תחוםכונה, במה את שמשבית  דרך  לתיקון הספק  נציג התייצבות .8.12
 .הידיעה  קבלת  ישוראמ שעותוש  של תוך וצעתב ה, העיריי

 
 דעת העירייה. ת ועל פי שיקול ליאופציונא זקה הינה י האחמובהר כ .8.13

 
 לטובין  אחריות .9

 
הטיאומל הספק ת אחריו .9.1  לו שסופקו הפריטים כל ל כול ,ידו על  יסופקש   טכונות 

 התקופות ולמשך לעירייה לי הכ מסירת מועד מ  הינה,  )כאלה  יש אם) נהמש  מספקי
 :הלןל  המפורטות

 
, למשך  נלוותה  ותהמערכ כולל,  ונות הטיאוטמכי  מרכיב  כל  בדק עלוות  ריאח .9.1.1

המנוע,    לעאחריות    ; הםימבנ   מאוחרהלפי    ,עבודהשעות    002,5או    הנש
)"גיר"מסות וסרניםרת   )  ( שנים  שלוש  מ  6,000או   (3למשך  )לפי  שעות  נוע 
 מאוחר(;  ה
 

 ; שנים 3 יותיצונח  מפגיעות נובעת שאינה ,חלודה נגד והגנה לצבע ריותאח  .9.1.2
 

  ;ניםש 3  - וטשיל .9.1.3
 

 החל חודשים ארבעה של נוספת הלתקופ דלתוג םפגו פריט על האחריות .9.1.4
 פילר של החלק הפגום, פוהשי  או/ו פהההחל  או/ו יהשנו  או/ו התיקון מתאריך
 ם;הני מב המאוחר

 
אמובה .9.2 אם  כי  מור,  לספק  המכרז( )כהגדקרוב  סך  ין  של  הסף  בתנאי  זה  מונח  רת 

ונו  ו ועל חשבשא על אחריותייהספק  ,  במקרה זהז  שירות, א  תנייד  מך עלנסוהוא  
בסדיהבלע הנקובה  התקופה  למשך  השירות  ניידת  הפעלת  בעלות   9.1.1ף  יעים 

  מור כא  השירות  צית מעלותשלם לספק מח העירייה תה זו,  פחלוף תקוולאחר    יל,לע
 .ת של הספקעריף השירובת הקבועה

 
 פגם עקב אתוז  ,קרוב המורש מוסךל יקוןלת  יןובהט גרירת בעלות יישא ספקה .9.3

 נסיעה  במצב  אינה שהמערכת לכך  הגורמים במוסך קןהמת  של  לנפ  בתיקון  או  בייצור 
 .בטוחה

 
 נפל  בתיקוני שמקורן  תקלות בשל  הטובין של וגרירה ץחילו ותבעל  יישא  הספק .9.4

 .(חוזרים יםתיקונ )
 

 החוזה מכיס מ נאיות ותישהדר בין  התאמה אי האחריות תקופת במשך  ותתגלה היה .9.5
 לתקן  הספק  מתחייב  ,רייהעי ה אישור  אף על  הרי ק,  שסופ בציוד  או /ו וףבמנ  למצוי 

ורייהעימ בכתב  ישהרדה קבלת עם  מיד ההתאמה אי את  גרועל בלי זאתה, 
 .זה חוזה יפ  על הספק מהתחייבויות

 
 .הציוד של היזומה האחזקה במסגרת להחליפם ישש  םחלקי של עיטב בלאי .9.6

 
 (.  םיקיימ אםם )נימסנ .9.7
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 י"ע שאושר בתנאי הייאו העיר מטעם הספק מפעיל מטעות הכתוצא קשניזו פריט כל .9.8
 .םדרכי תאונת וא /ו העירייה של האחזקה מתקן מנהל

 
 ידו על חלףיות,  אחריוה תקופת ךבמהל פעמים 3 הספק ידי על ןקיתו  אשר חלק כל .9.9

 .חדש לקבח
  

 דרתוג ,חריותהא  תקופת ךבמהל  ,בכלי םפעמי 3 החוזרת תקלה,  לעיל לאמור בנוסף .9.10
 :הבאים והתיקון היעהמנ  צעדיב ינקוט קוהספ אפידמית  הכתקל

 
 למניעתה טההשי  ,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 לש םויזו מיידי ביצוע .9.10.2
 .זה וזהח במסגרת  ה עירייל  ופקס אשר

 
 .נוספת בשנה ךארתו ידמית אפ  תקלה הנתגלת בו לפריט אחריותה .9.10.3

 
 פי לע  תבטיחותי כתרעבמ משמעותית תקלה  ,לעיל לאמור בנוסף .9.10.4

 .אפידמית להתק  כמו פקהס  ידי על תטופל העירייה יג צנ של  יעהקב
 

 ריועב  ת,ריואחוה האחזקה מימוש בנושא לספק העירייה ןבי דעות קיילוח יתגלו .9.11
 מכל לגרוע יבלמ .סופית תהיה עתווהכר עירייהשפ"ע בנהל  מ  של כרעתולה  הנושא
שפ"ע לש להכרעתו  הנושא   בהעברת  איןיל,  לע האמור כמנהל   עביצו  את  לעכב די, 
 .הספק ידי על התיקון

 
 ת בטובין  תקלו .10

 
 :תקלות גיסו  הגדרת .10.1

 
הטיאוט את משביתה אשר תקלה   -"  משביתה  קלהת" ו טיחלול   מכונות   הנ אין, 

 ;ותיםהשיר  בצעל אפשרתמ
. 
 ך א,  מכונות הטיאוטדת  עבו את  תמשבש אשר תקלה   - " משביתה שאינה  תקלה"

 ; תועובאמצ עבודה חלקית מאפשרת
 

בבמ .10.2 תקלה  של  הטיאוטקרה  האחריות  ובתק   מכונות  הספפת  לתיקו ידאג  של  ק  ן 
ים ב קים המחיית )למעט תיקונים עמו לקוח באמצעות ניידת שירותקן ה נה במהמכו

 (. הספק הכלי למוסך ת  בלהו
 

 מני תגובה להגעת טכנאי:ז .10.3
 

 . 'ה-'ימי עבודה אב שעות 24 עד  -ביתהתקלה מש .10.3.1
 . שעות48עד     -תהמשבישאינה תקלה  .10.3.2

 
שאית  וזה זה, רעפ"י ח  הל את ביצוע העבודותנ עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המ  אל .10.4

 שימוש.  בהוצאות  הספקייב את יה להשתמש בציוד אחר ולח העירי 
 

 וח  יקופיאום ת .11
 

יהעירינציג   .11.1 ריה,  עת  לבדוק    שאי היה  בבכל  אופן  קצותיםהשיר יצוע  את  ב  , 
על נציג העירייה,  ל   רוימס הספק  .  ותיםשיר הההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע  

 . יםשירותהלביצוע   ים בקשרפרטים, הסברים ומסמכ ה,פי דריש 
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כלהספק   .11.2 אחר  למלא  העיריי  הוראות  מתחייב  לנציג    , לאה המ  ורצונ   תשביעוה, 
 זה. י החולתנא בהתאם

 
סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע    ואין בכלהעירייה    משמש כבא כוחנציג העירייה,   .11.3

 . באותה סמכות או זכות בעצמה שמשתהעירייה לה כותמז
 

פייק כי אין בבזה,    למען הסר ספק, מוצהר 11.1 לעיל,מצד העירייה  קוח  ום  כדי   כאמור 
העיריי על  אחריות  להטיל  באחריותו/ן  נזיקי בה  הבילטי   או  אחריות ב  כל  או  צוע 
 ת שיש לו על פי חוזה זה.ומכל אחרי הספק את   אחרת, או לשחרר
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 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

 ( 2נספח ג)
 

 20/2020מכרז 
 ני/מפרט שירותים כט פרטמפח לסנ

 בות רחו  טיאוטת מכונמ )חובה(רישות טכניות ד רשימת
 ( ע הצעותזמנה להצילה  1.2.1.2 -ו  1.2.1.1סעיפים )

 
 םהאם קיי ירוט הדרישה פ נושא  מסד

מכני   יעוד  .1 לניקוי  מיועדת  הטיאוט  מכונת 
 של רחובות 

 כן / לא 

 לא   כן / היצרן  מערכת מקורית מבית,  2021 שנתון  .2
 כן / לא  רכב ייעודי, לא על שלדת משאית  שילדה   .3
לממ  4.5 מיכל קליטת פסולת   .4 וחיזוק  "ק  נירוסטה  פחות 

 מסגרות פלדה 
 כן / לא 

מיכל  פתיחה  על  פיקוד     .5 והרמת 
ל ידי שלט+ מפסק בטיחות  הפסולת ע

 לחירום 

 כן / לא 

 כן / לא  ת מיכל באופן ידני. יבוי הרמג   .6
 כן / לא  ון לפחותט 5 -לא יפחת מ משקל העמסה   .7
 כן / לא  כ"ס.    150  -לא יפחת מ  ספקה   נימום( )מי  מנוע  .8
  6תקן יורו    .9

 כן / לא  ן לכל היותר טו 12 משקל כולל   .10
 כן / לא    תרוסטטיהיד רתתמסו  .11
 כן / לא  .   .מאחור( 4גלגלים )  6 גלגלים   .12
הרכב  מנגנון     .13 חזית  הרמת  המאפשר 

 דרכים משובשותמעבר ב ל
 לא   /כן 

סיבו רד   .14 קטן  יוס  הניתן ככ ב  )לא    ל 
על   היגוי  (,  2.6יעלה  גלגלים    2עם 

   .בלבד
על המציעים לפרט את רדיוס הסיבוב  

 ' : ________ מכונות הטיאוטמשל 

 לא   כן /

כו   .15 גלגלים   (2)שני  ללת  ההצעה 
אחורי )  חלופיים וגלגל  אחד    גלגל 

בנפרד    הגלגלים  אחד(.    קדמי יסופקו 
 . נהמכו עם הלמחסן העירייה ביחד  

 כן / לא 

פלסטיק  יני יכולת   מערכת יניקה   .16 בקבוקי  של  קה 
עד   לפחות  1.5בנפח של  ופחיות    ליטר 

 משקה 

 כן / לא 

 כן / לא  ה היניק ה ליד פתחשתי נקודות התז   .17
יהיה  צינור     .18 אלי  עשו היניקה  -מפלדת 

)נ  מיגון  חלד  ציפוי  עם  ירוסטה(, 
 לינטקס 

 כן / לא 
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 طــرهـبـلـديـة 

 ט רה  עיריית

 

 

ומ לל כו הרכב איטום  .19 לרעש   ן יגואיטום 
 האפשר.  ככל שקטה הפעלה מאפשר

של   שמע  ובידוד  השקטה  מערכות 
תא  רעשים המציעים    בתוך  על  הנגה. 

ה של  הרעש  מפלסי  את  מכונה  לפרט 
 תא הנהג   מחוץ לתא הנהג ובתוך

 כן / לא 

 כן / לא  מ''מ לפחות  800 פסולת גובה פריקת   .20
  2ם  , עס''מ לפחות לשני הצדדים  200 מערכת המברשות   .21

רוחב  מברשו לקווי  מעבר  הבולטות  ת 
מ טיאוט  המאפשרות  שני  המכונה 

 צידי המכונה.  

 כן / לא 

לכל     .22 מים  מתזי  כוללת  המערכת 
למניעת  ב  המברשות  מהלך  אבק 

לפעולת   אבק.  מניהטיאוט  מפגעי  עת 
נק' התזה   (2פחות שתי )בכל צד יהיו ל 
 על כל מברשת 

 כן / לא 

בשטיפה     .23 מצוידת  תהיה  המערכת 
קוי צידי הדרכים במקביל עם שפת  לני 

 הכביש 

 כן / לא 

יהיהיניק   י/ פתח   .24 ממוקמים  ה/ ה  ו 
שליטה   בהם  ותהיה  המכונה,  בחזית 

 ם מתא הנהגו/מהירות על

 א כן / ל

ת   .25 גובה    .ר  פאא המערכת  שמירת 
אוט  יניקה  ופתח  ית,  ומט מברשת 

 .התאמה לתנאי הדרך

 כן / לא 

ייעודית    .26 מים  מערכת 
 אינטגראלית 

של  המא זרוע   פעולה  גזרת    360פשרת 
 ..מעלות

 כן / לא 

י  ורך המספיק כדאורך הזרוע יהיה בא    .27
חוניםלפעול   לרכבים  ומעבר  ,  מעל 

מ יפחת  לא  מקרה,  על    . מ'  1.5  -ובכל 
אציעים  המ הזרוע  לפרט  אורך  ת 

 ידם -המוצע על

 כן / לא 

בתא     .28 המאפשרת  המפעיל,  דוושה 
לניקוי  נסי  טיאוט  תוך  לאחור  עה 

 מעלות  90פינות של 

 כן / לא 

מים  ב   .29 למעבר  צינור  משולב  זרוע 
מטר שבקצהו    12-מבאורך שלא יפחת  
 מתיז מים משתנה 

 כן / לא 

ב ה   .30 מים  למשאבת  מחובר  לחץ  צינור 
מגב יפחת  )לא  (  BAR  140  -וה 

נמוכה על    ובספיקה  תעלה    12)שלא 
פינוי   לאפשר  מנת  על  לדקה(,  ליטר 

ומת ממדרכות  לרכבים  חת  פסולת 
 חונים 

 לא /   כן

בנפח     .31 במיכל/ים  מים  לנשיאת  יכולת 
לקבלת  600של   לפחות  רצף    ליטר 

 פעולה 

 כן / לא 
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של     .32 בעובי  מפלדה  עשוי  מים    4מיכל 
 מ"מ לפחות 

 לא   כן /

מקורי   .33 מביתהמערכת  יש    ת  היצרן 
 לצרף מסמך על כך 

 כן / לא 

 כן / לא  ה לאחור תוך כדי טיאוט. סיענ תנוספומערכות   .34
 כן / לא  מתכוונן  הגה –אופציונאלי    .35
ציד   2   .36 משני  ה דלתות  לאיסוף  י  מיכל 

 נית שלא ניתנת לשאיבה הפסולת יד
 כן / לא 

 כן / לא  דלתות צד לתא נהג  2   .37
 כן / לא  אויר  מיזוג מערכת   .38
רכת שמע עם חיבור לטלפון נייד או  מע   .39

USB 

 ן / לא כ

 כן / לא  פנס מהבהב על הגג    .40
 א כן / ל גור טלוויזיה במעגל ס   .41
אוטוממ   .42 גירוז  בכל  ערכת  טית 

חברת  של  תהיה  המגזרת    המערכות. 
-"להב", או מכל סוג אחר שיאושר על

 ע. ידי מנהל אגף שפ" 

 כן / לא 
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 ( 3)נספח ג 
 

 20/2020 מכרז
 ני/מפרט שירותים כט פרטמפח לנס

 רכותמד טיאוטת מכונמ )חובה(ת רישות טכניוד רשימת
 (ע הצעות זמנה להצילה 1.2.1.3ף סעי)

 
 האם קיים פירוט הדרישה  נושא  מסד

מכני   יעוד  .1 לניקוי  מיועדת  הטיאוט  מכונת 
 מדרכות /של רחובות 

 כן / לא 

 לא   /כן  רן מערכת מקורית מבית היצ,  2021 שנתון  .2
 כן / לא  עודי, לא על שלדת משאית רכב יי שילדה   .3
ל ממ  1 פסולת מיכל קליטת   .4 וחיזוק  "ק  נירוסטה  פחות 

 מסגרות פלדה 
 כן / לא 

מיכל  וד  פיק    .5 והרמת  פתיחה  על 
 א הנהג מתהפסולת 

 כן / לא 

 כן / לא  ת מיכל באופן ידני. יבוי הרמג   .6
 ן / לא כ טון )חצי טון(  0.5 -לא יפחת מ משקל העמסה   .7
 כן / לא  כ"ס.    120  -לא יפחת מ  ספקה   נימום( )מי  מנוע  .8
 כן / לא  סמ"ק  2,000לפחות  –ח מנוע  נפ   .9

 כן / לא  לכל היותר   ןטו 2.6 משקל כולל   .10
 כן / לא    תהידרוסטטיאוטומטית או  תמסורת  .11
 כן / לא  4על   4 הנעה   .12
 כן / לא  .   .גודל זההגלגלים.   4 גלגלים   .13
סירד   .14 ובוב  יוס  קירות  בין  או  /קטן 

 מדרכות, עם היגוי פרקי.
על המציעים לפרט את רדיוס הסיבוב  

 : ________ מ' כונות הטיאוטמשל 

 כן / לא 

 אחד. גלגל חלופי ללת  ה כו הצע ה   .15
ש גלגלים,  ככל  סוגי  שני  סופק  יברכב 

 גלגל חלופי אחד לכל סוג. 
למחסן    הגלגלים בנפרד  יסופקו 

 כונההעירייה ביחד עם המ

 ן / לא כ

פלסטיק  יני יכולת   ה מערכת יניק  .16 בקבוקי  של  קה 
עד   לפחות  1.5בנפח של  ופחיות    ליטר 

 משקה 

 כן / לא 

היניקה     .17 אגומ  עשויצינור  מרופד  י  ו 
 בחומר פלסטי קשיח למניעת שחיקה.  

 כן / לא 

ומ כולל  הרכב איטום  .18 ש  לרע ן יגואיטום 
 האפשר.  ככל שקטה הפעלה מאפשר

וב  השקטה  שמערכות  של  ידוד  מע 
תא  רעשים המציעים  גההנ   בתוך  על   .

המכונה   של  הרעש  מפלסי  את  לפרט 
 תא הנהג מחוץ לתא הנהג ובתוך  

 כן / לא 

 כן / לא  מ''מ לפחות   1,400 פסולת גובה פריקת   .19
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  2ס''מ לפחות לשני הצדדים, עם    220 מערכת המברשות   .20
רוחב מברשו לקווי  מעבר  הבולטות    ת 

 ה.  המכונ  טיאוט משני צידי ומאפשרת 

 כן / לא 

לכל  המער   .21 מים  מתזי  כוללת  כת 
אבק למניעת  במהלך    המברשות 

 עת מפגעי אבק.  מניהטיאוט ל פעולת 

 כן / לא 

תהיה   .22 במצ  המערכת  מערכת  וידת 
בר    120ה, כולל אקדח בלחץ של  שטיפ

 לפחות.  

 כן / לא 

יהי  פתח ערכת המבקשות ומ   .23 ו  היניקה 
ותהיה   המכונה,  בחזית  ממוקמים 

 תא הנהג מליטה  בהם ש

 א כן / ל

ייעודית  מ  .24 מים  ערכת 
 אינטגראלית 

  180ים של  /יכולת לנשיאת מים במיכל
 פעולה. ליטר לפחות, לקבלת רצף 

 כן / לא 

יהיה עשוי מחומר שאינו  מיכ   .25 ל המים 
 . מחליד

 כן / לא 

ליטר    150של    רכת של מחזור בנפחמע   .26
 לפחות. 

 כן / לא 

מקורי   .27 יש  המערכת  היצרן  מבית  ת 
 ך על כך רף מסמלצ

 כן / לא 

 כן / לא  דלתות צד לתא נהג  2 תערכות נוספומ  .28
 כן / לא  אויר  מערכת מיזוג   .29
  או מערכת שמע עם חיבור לטלפון נייד   .30

USB 

 ן / לא כ

 כן / לא  פנס מהבהב על הגג    .31
 


