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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 'א
 פרטי המציע 9 'א

 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 2א' 
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 3א' 
 כרז )ערבות השתתפות(נוסח ערבות למ 4א' 
 הצהרת המציע 5א' 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 6א' 
 חוזה ב'

 הצעת המציע ג'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 הצעה להגיש ,להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)" עפולהעיריית 

 למכרז המצורף בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט, עפולה עבור עיריית כלי רכבת לרכיש

 .ונספחיו

 רקע .2

  .עבור העירייה כלי רכב רכישה / חכירה  צורךל /יםספק עם להתקשר נתמעוניי העירייה

 "(.השירותים""כלי הרכב" 1 הטובין"1"  )להלן:

עפ''י הוראות המכרז  לטובין ות ואחריותומתן שיראספקה , היתר בין, יםכולל השירותים .1.2

  והכל לפי דרישות העירייה. ,וההסכם

 ,בו שיועסקו השוניםונציגיו  עובדיו בין התיאום עלואחראי  ספקכ ישמש במכרז הזוכה .1.1

 הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים את ויבצע

 .העירייה ולהוראות להנחיות בהתאם השירותים את יבצע במכרז

 .העירייה הנחיית למיקום אשר יקבע לפי הזוכה י"ע יסופקו הטובין .1.2

 .חשבונו ועל הספק באחריות יהיה חלוקתם למועד עד הטובין אחסון  .1.2

למעט  מ"ק 0 ובעל הטכני מפרטמכרז והה דרישות בכל עומד המציע ידי על המוצע הטובין .1.2

 .בנדרשות ברכהנסיעה למרחק קצר לטובת התקנות 

למחירון הרכב אצל הספק  בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצוע תמורת .1.2

 במועד ההזמנה.

 טובין של מינימלית לכמות מתחייבת ינהא העירייה כן ועל מסגרת מכרז מהווה זה מכרז .1.2

 או ,אחת עבודה בהזמנת הטובין את את להזמין רשאית העירייה .בכלל אם ,שיוזמנו

 .החוזה תקופת במהלך מעת לעת לספק שינתנו דההזמנות עבו במספר

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין  .1.2

נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן  השירותים/ טוביןאת כל 

נות, לא נימוקים כלשהם. חולקת ההזמנות בין מציעים שונים  ו/או הופחת היקף ההזמ

 ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.

גם  המפורט זה הוא המחייב המידעכי ו ,בלבדוראות פרק זה הינן "הוראות מסגרת" ה .1.2

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף
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 למכרז זמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 ..:80שעה   0.80....1. הבהרה מועד אחרון לשאלות

 ..:80שעה  0.80.....8 מועד אחרון להגשת הצעות 

 1.0.80...8 תוקף ערבות הגשה למכרז

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1

 ודע כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת

 

 מכרזב ם להשתתפותתנאי

 כללי .4

 המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .יפסלויכול שי – התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים םתנאיה .2.1

 או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד תנאי קיום .מציעים למספר המשותפת

 .תנאיאותו ב כעמידה ייחשב לא -שאינו המציע  אחר גורם בכל

 

 טימעמד משפ .5

 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .2.2

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .2.1

 
 למכרז 9'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 

 המציע של ניסיון .6

 הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על ,במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2.2
 כדלקמן:
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 חברת או היבואן מטעם מורשה סוכנות או המוצע הרכב כלי יבואן שהוא עמצי .א
 .ליסינג

 
 קטלוג הרכב המוצע ואישור אחריות יצרן לכלי  לצרף יש

 . הרכב המוצע
 
 

 כלי יבואן ידי על המאושר ,אחד מורשה מוסך לפחות קיים לכלי הרכב המוצע .ב
 .עיר עפולהק''מ מה .8בעיר עפולה ו/או ברדיוס שאינו עולה על  הרכב

 
 לרבות כתובת ואנשי קשרפרטי המוסך המורשהלצרף  יש , . 

 
 

 מעמד המציע .7

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודהיצרף   -יחיד .2.2

  – תאגיד .2.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 , לרבות רישום בעלי  המניות.התאגידים

מציע ולחייבו בשם ה מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום אישור  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 .חשבון רואה או מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .2.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .2.1

 . 8091-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .2.2

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם 
 . מכרזל 4'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .9

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים םהמסמכי כל ללא תוגש אשר הצעה

  מכרז ערבות .11

 חברת של או בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2..2

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק תקף רישיון שברשותה, ישראלית ביטוח

(, חדשים שקלים לףא) ₪...,8 של בסכום, המציע שם על, 8018 - א"התשמ, הביטוח

 זה ובנוסח, למכרז 6א' כנספח המצורף בנוסח 1.0.80...8 ליום עד לפחות בתוקף שתהיה

   .בלבד
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 של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח חברת ידי על ניתנת והערבות במקרה .1..2

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח חברת

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .2..2

 .זו פניה למסמכי מצורף ההצעה ערבותנוסח  .הערבות נוסח על ידלהקפ יש .2..2

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .2..2

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .2..2

 שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון מצאתש כפי

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה לחזרה

ערבות  מצורפת: "המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .2..2

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .2..2

 דרישת פרטים מהמציע: .11

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה

או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה

, מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים ו/או פרטים נוספים

והמציע  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות 

 יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .12

 הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת תשלום בגין ₪ ...8 בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום

 המכרז מסמכיב עיון .13

 עפולה.מח' החינוך רח' ארלוזורוב בהעירייה  במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן 

 ותהבהר הליך .14

יוכל לפנות בשאלות הבהרה בכתב בלבד ם בנושא  המציע 0.80/../1.עד לא יאוחר מתאריך  .22.2

על שולח , saritdahan@afula.muni.il דהן שרית ,באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: ההצעה,

                     ן של שאלות ההבהרה בטלפון החובה לוודא קבלת -שאלות ההבהרה בדואר אלקטרוני 

.0-10100.6. 

    לשאלות להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיימת  .22.1

 .השאלות לכל או, שהן כל    

mailto:saritdahan@afula.muni.il
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 ,את הפניות ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרותבמידה ויהיה  -הבהרות מסמך .22.2

 .המכרז רוכשי לכל ישלחלמציעים, ו ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות

 חלק מהווים אינם בכתב הופצו לא ואשר פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .22.2

 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .22.2

 .המכרז סמכיממ

 ההצעה מבנה .15

 המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .22.2

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .22.1

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .22.2

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .22.2

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .16

 למחירי הפריטיםביחס  בשקליםהצעתו יתן את יש ,המציע חייב למלא את הצעתו כך .22.2

במקום המיועד וירשום את הצעתו, "( הצעת המציע)להלן:" המפורטים בהצעת המציע

בספרות ובמילים במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת 

 .ההצעה

 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .22.1

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .22.2

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .17

 הליך סיום לאחר ,חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .22.2

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה ,92..: בשעה 5.2.91..95ם יומ יאוחר ולא ההבהרות

 העירייה.כניסה במשרד פניות ציבור קומה  ,09שוע חנקין ויהברחוב  ,במשרדי העירייה

 את שימנע באופן למיניהם והנספחים הנלווים המסמכים את כל לוכלת ההצעה .22.1

  .התפרקותה



 

 
 

 עפולהעיריית   _19/2019__פומבי מכרז
 _______________     האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                      
 

8 

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל ויצורפ להצעה .22.2

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא זיםהמכר בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .22.2

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, ול הנלווים והנספחים סמכיםהמ לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .22.2

 . מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .22.2

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

  .המציע מטעם חתימה מורשי/שהמור ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .22.2

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .22.2

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, העירייה, רשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או גשת הצעת מחיר אי ה .22.2

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  שתי חוברות המכרזמ

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאאחרת, עלולים המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת ..22.2

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .22.22

 קניין מסמכי המכרז: .18

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .22.2

 אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף .19

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .22.2

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא
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 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת רלאח גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .22.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .21

 למכרז. ג'כנספח המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .2..1

תזכה במכרז,  –ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף  .1..1

 .אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה

מציעים שונים או להזמין  מספרייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין העיר .2..1

את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים 

ו , לא ישונההזמנותו/או הופחת היקף   שונים בין מציעיםחולקת ההזמנות  כלשהם.

 צול / ההפחתה כאמור.השינוי / הפימחירי ההצעה שהגיש המציע עקב 

העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר לעיל,  0..0על אף האמור בסעיף  .2..1

 ו/או כל הצעה שהיא. 

 והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת או/ו לעירייה .2..1

 פיםנוס מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו בדבר הצעתו,

 סרב .שנדרשו הפרטים וההבהרות להמציא חייב יהיה והמציע  ניסיונו, ,כשירותו להוכחת

 מסקנות העירייה להסיק רשאית כאמור כלשהוא ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי

 החוזה על חתימה .21

 המועד בתוך, לעירייה אלהמצי הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .12.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 9 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף

 קרהבמ. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .12.1

 לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה

 העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

מור לעיל, תחילת ביצוע העבודות המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף הא .12.2

 "1אישור הזמנהצו התחלת עבודה"במהעירייה  נשוא המכרז מותנים במתן אישור 

 , בתכנית עבודהובפגישת עבודה מוסדרת לתחילת ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה

חודשים מיום סיום  1והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 
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י המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר הליכ

 יה.ילביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר ספקה מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .12.2

 חוזה על הזוכה חתימת מיום ראשוניםה חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה ספקל להודיע ,ההתקשרות

 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

 תכסיסנית הצעה .22

 או הפסדית היא כי עולה להש שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .23

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

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של

 

 בכבוד רב,

 עפולהעיריית 
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 9נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

  (E-MAILכתובת דוא''ל )

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 ל"דוא כתובת תפקיד רהקש איש שם

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס טלפון' מס

 מעמד המציע

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

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 2נספח א' 

 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר

 

 

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

 .לעיל כאמור םה שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

"( החוק" – להלן) 8091 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .2
 ."(המכרז: "להלן)כלי רכבלרכישת  69/89 מספר למכרז בתמיכהו, בו המצויות וההגדרות

 
 זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .1

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

 

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

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

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

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

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 3ח א' נספ

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 
 

, ח.פ. ______  )להלן:  09/89אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 
שה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעהחברה1המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו בחוק, ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 8000 –לחוק החברות התשנ"ט  011כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ותההצע להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 
 

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

 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 68ג "התשס

 -1987 ז"התשמ ,ינימוםמ שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים והבטחת
 

  באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002  

האחרון  במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,רזבמכ ההצעות להגשת

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 
 

_________ 
 תמתחתימה+חו

 
 

 אישור
 

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

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

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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   4 א' נספח

 למכרז  בנקאית נוסח ערבות 

  )ערבות השתתפות(

 __________ תאריך

 לכבוד

 עפולהעיריית 

 כתובת__________

 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, ספקה" – להלן_________________ ) לבקשת .8

 חדשים שקלים )אלף( ...,8 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

  כלי רכבלרכישת  09/89פומבי מס'  בקשר עם מכרז ספקה מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן)

 ריית עפולה.עיעבור 

 מיום ימים( שבעה) 9 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .0

 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג

 בהליך לפתוח או, ספקה מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו

 .ספקה נגד משפטי

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .6

 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .0
8./.6/89. 

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד  1.0.80...8 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות ..

 .ומבוטלת

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .1

,רב בכבוד                        

 [הבנק וכתובת שם] 
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  5א' נספח 

 

 עפולהלכבוד עיריית 

  09יהושע חנקין 

  עפולה

 

 על העדר קרבה לעובד הרשות ו1או לחבר מועצההצהרה  הנדון: 

  :או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן/עומד להתקשר בחוזה עם העירייה והואיל ואני 

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 

 עפולה.ה מועצת העיר /של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  (8

 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (0

 עפולה.בן זוגו של עובד עיריית  (6

 עפולה.של עובד עיריית  סוכנו או שותפו (0

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ( 0)-(8)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (.
 לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 0)–(8)ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 

 

עסקה בין הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או ב .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור 
על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף 
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 

וראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על לה
פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא 

 לשלם את שוויו של מה שקיבלה

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג
 .לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי

 

 
 

           
 חתימת המציע              תאריך      
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 לנספח ב' חוזה הבהרה

ייחתם הסכם כפי שמקובל אצל  – הנהוג אצל הספקכם במקרה בו העירייה תבחר להתקשר בדרך של הס
על  םלא יהיו מקובלי הזוכה בכפוף לכך שאם תנאי ההסכם שיציג הספק–לאותה עסקה  הזוכה הספק

 העירייה לא תהיה חייבת לקבל את הצעתו ותוכל לתקשר עם מציע אחר. –העירייה 

  ב'נספח 

 
 חוזה

 
 

 9112.91למכרז מס' 
 

 00.8יום ______ לחודש ____שנת ב עפולהשנערך ונחתם 
 

 

 עפולהעיריית בין:                

 עפולה, __מרחוב  

 ("העירייה")להלן :   

 מצד אחד;

 

 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       

 מרחוב _______________________              

                    _____________________ 

 "(ספק: "הלהלן)                                                                                        

 מצד שני;

 "(;המכרז)להלן: "עבור עיריית עפולה כלי רכבלרכישת  09/89: והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל

 הגיש הצעתו למכרז זה; ספק:  והוהואיל

, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה כלי רכבלרכישת  09/89בדבר  ספק: והעירייה החליטה לקבל הצעת ההואילו
 "(;1השירותיםהטוביןונספחיו )להלן: "

: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 נשוא  המכרז בהסכם זה;
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 והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר, הוסכם

 מבוא .9
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 8.8

מקבל בזאת מאת העירייה את  ספקאת ביצוע העבודות וה ספקהעירייה מוסרת בזאת ל 8.0
 ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.

יקף העבודה לפיהם נדרש  לבצע התנאים והאת ובחן  קראמצהיר ומאשר בזאת כי  ספקה 8.6
העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי 

 המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  ספקלשם ביצוע העבודות ה 8.0
 ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה. בהוראות המכרז במפרטים

 
 

 ותים הנדרשיםהשיר .2
 

המכרז  דרישות בכל העומדים ,)להלן:"כלי הרכב" / :"הטובין"(  הרכב כלי אספקת 0.8
 לכל עבודה ימי 30 בתוך ) למעט נסיעה לצורך התקנות ברכב( מ"ק 0 בעלי, הטכני המפרטו

 .העירייה תורה עליו ליעד ,מהעירייה ההזמנה קבלת ממועד היותר
סופקו הטובין לעירייה בתוך המועד הנקוב לעיל, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ולא י 0.0

רשאית העירייה להזמין את הטובין מספק אחר ולחייב את הספק בגין הוצאת שנגרמו 
 לעירייה.

)אלא אם צוין אחרת במפרט כלי  הרכב כלי על חודשים 61 למשך מלאה אחריות מתן 0.6
 .היצרן להוראות עפ''י ובהתאם  הרכב(

 לשירותי להיזקק כלשהי בדרך העירייה את לחייב בכדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר 0.0
 .בלעדי באופן הספק

 

 תקופת החוזה .3
 

ום ______ועד ליום מיום חתימתו בי חודשים 80בתוקף למשך חוזה זה יהיה  6.8
תקופת " )להלן: ____________  בכפוף למילוי התחייבות הספק להוראות ההסכם

ות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של "(. על אף האמור, לעירייה שמורה זכהחוזה
חודשים )להלן: "התקופה  80"(, של תקופת ההארכההחוזה לתקופה נוספת )להלן: "

המוארכת"( והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה 
 תקציבית. 

תקופה ב יחולו כאמור לעיל היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה 6.0
 המוארכת כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה  6.6
יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  .1 ספקתתבצע  בהודעה בכתב ל

 העניין.

, בכל עת עפ"י שיקול דעתה העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה 6.0
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום  .6הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 יחסי הצדדים .4
 

אין ולא  עצמאי וכי ספק, הנו בגדר ספקמוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי ה 0.8
ו/או מי  ספקלכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הייווצרו בעתיד, 

מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או 
, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ספקואין ה תאונה שיגרמו לו 

  .יה, מאת העיריו/או נוהג  לעובד ממעבידו
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יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  ספקה 0.0
משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של 

 וראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.עובד ומעביד וכן קיום כל ה
ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  ספקתחויב העירייה בתשלום כלשהו להיה ו 0.6

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

ובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לע ספקה 0.0
 , על עדכוניו.8019 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה  ספקהעירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מה ..0
ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד 

 בין העירייה.ל ספקומעביד בין עובדי ה
לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה  ..0מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  ספקה 0.1

 נוספת.

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  ספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ה 0.9
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. נוהג בנוגע 

 

 ספקהצהרת והתחייבות ה .5
 

מצהיר ומתחייב למלא אחר כל  ספקי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, המבל 8..
ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי 

 נפרד מהסכם זה.
 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 0..

התאם להתחייבויותיו לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל ב 6..
במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, 
כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני 

 והוראות הסכם זה.
 

 התמורה .6
 

  , המצ"ב כנספח לחוזה.זה להצעתו שנתן במכרזהתמורה תהא בהתאם  1.8

בכל חודש חשבון מפורט, בשני  0 -יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה ספקה 1.0
עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה 

 לנהל, מאושרים על ידי המנהל.  ספקשעל ה
 ימים לגזברות. .8החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך  1.6

יום לאחר מועד הגשת החשבון המאושר  .0נאי תשלום  של כל חשבון שאושר ישולם בת 1.0
 לגזברות. 

מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון  ..1
 המפורט לעיל.

על אף האמור לעיל, לא יתווסף לתמורה מע"מ. העירייה תשא בתשלום אגרת רישוי עבור  1.1
 עבור כלי הרכב. הרכב ותערוך את הביטוחים הנדרשים כלי

 
 

 אחריות פיצוי ושיפוי .7
 

אם יש )אחריות הספק לטובין שיסופק על ידו, כולל כל הפריטים שסופקו לו מספקי משנה  9.8
חודשים )אלא אם נדרש  61הטובין לידי העירייה לתקופה של , הינה ממועד מסירת ה(כאל

 ללא הגבלת קילומטר. אחרת במפרט כלי הרכב(
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ם כלשהם שיתגלו תוך תקופת אחריות הנ"ל יהיה הספק חייב פגמים, ליקויים וקלקולי 9.0
ו/או לחדשם ו/או להחליפם, הכל לפי הנחיות היצרן במסגרת אחריות היצרן של כלי  לתקנם

 המוצע ועל חשבונו של הספק. הרכב

 בכל או אחר ספק י"ע השירות את לספק העירייה רשאית ,לעיל האמור אחר הספק מילא לא 9.6
 זכות או/ו סעד מכל לגרוע מבלי ,כך עקב הנגרמות בהוצאות ספקה ולחייב אחרת דרך

 .דין כל י"עפ או/ו זה לחוזה בהתאם העירייה לרשות העומדים אחרים

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר  עירייהיהיה אחראי בלעדית כלפי ה ספקה 9.0
צד ג' כלשהו עקב מעשה או  ו/או הו/או עובדי עירייהיגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של ה

ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע  ספקמחדל טעות או השמטה של ה
 . לעבודותאו בקשר  ותהעבוד

יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר  ספקה ..9
מכל  ה/או כל אדם הנמצא בשירותיו הו/או עובדי עירייהעם ביצוע העבודה, והוא פוטר את ה

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני  ספקה 9.1
ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי  ספקועובדיהם, לשלוחיו של ה ספקמשנה של ה

עבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע ה
 יורשיהם.

, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי עירייהפוטר את ה ספקה 9.9
פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו -כאמור לעיל ועל

ומתחייב לשאת בעצמו ועל  עירייהמי שפועל מטעם ה ו/או כל עירייהה עובדי, עירייהכנגד ה
חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי 

 להם כאמור לעיל.

 עירייהאת ה עירייהמתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מה ספקה 9.1
כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם  בכל סכום בגין הו/או מי מטעמ עובדיהו/או את 

למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה 
תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור  ספקלרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ל

 באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  ספקה אשר התשלומים ןמ לקזז רשאית העירייה 9.0
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת

 מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור ספקה של באחריותו
 .לעיל כאמור ספקה של באחריותו שהם

 
 

 כמים:פיצויים מוס .8

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב 1.8
את השירות נשוא הסכם זה במועד  ספקבכל מקרה שבו לא ביצע ה, התמורה החודשית

אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על  ספקמהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא ה
 .פי הסכם 

 יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. ספקה ,רת של הפרה חוזבמקרה  1.0
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המהווים את הפיצוי  ספקמובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על ה 1.6
ימים והחלטתו  .8רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך   ספקהמוסכם והקבוע דלעיל, ה

 בנושא הינה סופית. 

לא תהא כל תביעה ו/או  ספקכרעת ולקביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומ 1.0
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה ו שהוא כנגד העירייה בשל כך טענה מכל מין וסוג

 דין. של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .1

את החוזה, כולו או חלקו, או ו/או לשעבד ו/או להמחות או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  ספקה 0.8
כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או 
להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב 

 ומראש.

אם נעשתה בחלקים, , בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין ספקמהשליטה ב  %.0העברת  0.0
 לעיל. 0.8ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר,  ספקה 0.6
אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק 

 סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

משנה שלא  ספקלהעסיק  רשאי ספקאין הלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי מב 0.0
בכל  ספקמשנה כדי לגרוע מחובתו של ה ספקבהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת 

 האמור בהסכם זה.

 הפרה ובטלות החוזה   ..9

 ספקיפצה ה כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ספקה הפר 8..8
את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין 
במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול 

אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע  ספקהחוזה והתקשרות עם 
 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:ליות האמור לעיל  העירייה  בכל

  
לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר  88.8

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

 ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.  ספקהמגיע ל

 אחר לצורך מתן השירות. ספקעובדים ו/או  ספקלהעסיק על חשבון ה 88.0
 

כמי שהפר את ההסכם הפרה  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב ה 0..8
 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:  יסודית

 .0מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   ספקל על כספים המגיעים לאם יוטל עיקו 88.6
 יום מיום הטלתו. 

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  ספקאם ה 88.0
בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה  ..88

 . ספקעל נכסי ה
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זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  ספקהיה ההופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא י 6..8
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה  ספקלתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, ה

 עד להפסקת תוקפו כאמור.  ספקבוצע ההסכם בידי ה

 לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או  6..8 -ו 0..8 8..8אין באמור בס"ק  0..8
 על פי כל דין. 

 מפעולה תוהימנעו ויתור .99
מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן  תהימנעוכל ויתור, 

 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי ההסכם .92
ע כל טענה , ולא תשמובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב

 על שינוי בעל פה או מכללא.

 שונות .9
בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם 8.8

במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 
עשו, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נ

קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 
יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  ספקאלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, וה

 שלא נעשה בדרך האמורה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  8.0

לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב רשום 
 שלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.נשעות לאחר ש 90 נתקבלה

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  8.6
 כז בלבד.הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המר

 

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 הזוכה ספקה  או מ"מ ראש העיר

   

 גזבר העירייה

 

  

 חותמת העירייה                                                                            
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 ג'נספח 

 המציע הצעת

 

 כבודל

 "(רייהיהע)" עפולהעיריית 

 9112.91' מס פומבי מכרז                                                              

 לרכישת כלי רכב 

 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .8
 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים
__________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז 

ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב  השירותיםומפרט 
ת הציוד ו/או כח אל  במסגרת הצעתנו, להעמיד ולהפעיהכמויות ובמסמכי המכרז לרבות הדרישות 

האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות לרבות, 
 אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, כדלהלן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:______________
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 : יםמפרט
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 3 2 1 מס' סידורי

 דגם

Skoda 
Octavia 

style 
Honda civic 
elegance  

Skoda rapid 
ambition 

Chevrolet 
Malibu lt 

    מועד אספקת הרכב )בימים(

  

 2019 2019 2019 2019 שנת ייצור

 אחריות

או  3שנים 
אלף  011

 ק"מ
 011או  3שנים 

 אלף ק"מ
 011או  3שנים 

 אלף ק"מ
 011או  3שנים 

 אלף ק"מ

 5 5 4 5 ותמס' דלת

 אוטומטית אוטומטית אוטומטית אוטומטית תיבת הילוכים

 מערכת שמע

מערכת שמע 
מקורית + 
שליטה 
 מההגה

מערכת שמע 
מקורית + שליטה 

 מההגה

מערכת שמע 
מקורית + שליטה 

 מההגה

מערכת שמע 
מקורית + 

 שליטה מההגה

 09591 09491 נפח מנוע
 

0.1 (999)  
 

09491 

 בנזין בנזין סוג דלק

 
 בנזין

 
 בנזין

 14.9 19.8 / ליטר ק"מ -צריכת דלק ממוצעת ל
 

44.4 
 

49 

       בטיחות

 10 6 6 7 כריות אוויר

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים V V V V 

 V V V V נעילה מרכזית

 4 4 4 4 חלונות חשמל

 V V V V מניעת החלקת גלגלים

 V V V V בקרת יציבות

       מידות

 49943 448 464.8 467 לאורך כול

 09154 171 179.9 181.4 רוחב כולל

 094,3 146 141.6 146.1 גובה כולל

 ,0943 ,0942 09451 094,9 משקל עצמי מירבי
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 8 7 6 5 מס' סידורי

 דגם

Volkswagen 
passat 

comfortlin 

Skoda superd 
style 

Hyundai ioniq 
inspire Hyundai ioniq 

premium 

   מועד אספקת הרכב )בימים(

  

 

 2019 2019 2019 2019 שנת ייצור

 אחריות
 011או  5שנים 

 אלף ק"מ
 011או  5שנים 

 אלף ק"מ
 011או  5שנים 

 אלף ק"מ
 011או  3שנים 

 אלף ק"מ

 5 4 4 4 מס' דלתות

 אוטומטית אוטמטית אוטמטית אוטמטית תיבת הילוכים

 מערכת שמע

מערכת שמע 
ת + מקורי

 שליטה מההגה

מערכת שמע 
מקורית + שליטה 

 מההגה

מערכת שמע 
מקורית + שליטה 

 מההגה

מערכת שמע 
מקורית + שליטה 

 מההגה

 09511 09591 09191 09191 נפח מנוע

 בנזין בנזין בנזין בנזין סוג דלק

 25.6 17.8 17.2 14.1 / ליטר ק"מ -צריכת דלק ממוצעת ל

         בטיחות

 7 6 7 6 כריות אוויר

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים V V V V 

 V V V V נעילה מרכזית

 4 4 4 4 חלונות חשמל

 V V V V מניעת החלקת גלגלים

 V V V V בקרת יציבות

       מידות

 447 455 486.1 476.7 אורך כולל

 182 177.5 186.1 183.2 רוחב כולל

 145 144.5 146.8 145.6 גובה כולל

 09441 09441 09405 09455 עצמי מירבימשקל 
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 12 11 11 9 מס' סידורי

 דגם

Hyundai sonata 
premium 

Hyundai sonata 
limited  Toyota corolla 

 הייבריד

Toyota rav-4 gli 
 רכבים( 2)

 מועד אספקת הרכב )בימים(

  

  

 

 2019 2019 2019 2019 שנת ייצור

 אחריות
אלף  011או  5שנים 

 ק"מ
אלף  011או  5שנים 

 ק"מ
אלף  011או  5שנים 

 ק"מ

 אלף 011 או 5 שנים
 מ"ק

 5 4 4 4 מס' דלתות

 אוטומטית אוטומטית אוטומטית תיבת הילוכים
 אוטומטית

 

 מערכת שמע
מערכת שמע מקורית 

 + שליטה מההגה
מערכת שמע מקורית 

 + שליטה מההגה
מערכת שמע מקורית + 

 שליטה מההגה
 מקורית שמע מערכת

 מההגה שליטה+ 

 09191 09999 09999 נפח מנוע
09911 

 בנזין / חשמל בנזין בנזין סוג דלק

 
 בנזין

 29.4 22.7 22.7 / ליטר ק"מ – צריכת דלק ממוצעת ל
15.4 

        בטיחות

 7 7 7 6 כריות אוויר

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים V V V V 

 V V V V נעילה מרכזית

 4 4 4 4 חלונות חשמל

 V V V V מניעת החלקת גלגלים

 V V V V בקרת יציבות

      מידות

 460.5 463 49155 485.5 אורך כולל

 184.5 178 091,5 186.5 רוחב כולל

 167.5 143.5 09411 147 גובה כולל

 09541 09301 09,05 09591 משקל עצמי מירבי
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 94 93 רימס' סידו

 דגם
Peugeot 

3008 actuve 

Peugeot 5008 
actuve 

   מועד אספקת הרכב )בימים(

 

 2019 2019 שנת ייצור

 אחריות
 ..8או  .שנים 

 אלף ק"מ

 ..8 או . שנים
 מ"ק אלף

 . . מס' דלתות

 אוטומטית תיבת הילוכים
 אוטומטית

 

 מערכת שמע

מערכת שמע 
מקורית + 
 שליטה מההגה

 שמע מערכת
+  קוריתמ

 מההגה שליטה

 01.,8 נפח מנוע
8,.01 

 

 בנזין סוג דלק

 
 בנזין

 1..0 1 ליטר ק"מ - צריכת דלק ממוצעת ל
 

0..0 

    בטיחות

 1 1 כריות אוויר

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים V V 

 V V נעילה מרכזית

 0 0 חלונות חשמל

 V V מניעת החלקת גלגלים

 V V בקרת יציבות

    מידות

 010.8 000.9 אורך כולל

 810.0 810.8 רוחב כולל

 8..81 810.6 גובה כולל

 .8,06 ...,8 משקל עצמי מירבי
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 הצעת המציע .2
 

 
 הרכב

הצעת המציע בש''ח     
 )לא כולל מע''מ(

 אפס ק''מ – 2רכב יד 

 סמן

9 Skoda Octavia style  כן  1 לא 

2 Honda civic elegance  כן  1 לא 

3 Skoda rapid ambition  כן  1 לא 

4 
Chevrolet Malibu lt 

 כן  1 לא 

5 Volkswagen passat comfortlin  כן  1 לא 

6 Skoda superd style  כן  1 לא 

7 Hyundai ioniq inspire  כן  1 לא 

8 Hyundai ioniq premium  כן  1 לא 

1 Hyundai sonata premium  אכן  1 ל 

9. Hyundai sonata limited  כן  1 לא 

99 Toyota corolla כן  1 לא  הייבריד 

92 Toyota rav-4 gli  כן  1 לא 

93 Peugeot 3008 actuve  כן  1 לא 

94 Peugeot 5008 actuve  כן  1 לא 
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 -ותהער

   (.0-ידנה )בבעלות ראשונרשם ברישיון הרכב9  9רכב חדש לחלוטין  -אפס ק''מ -4רכב יד 

 חודשים. .1-המכרז הינו לליסינג מימוני ל 

 .יש לכלול את המיגונים הבאים וכן אגרת רישוי במחיר הרכב: איתורן, עלוקה ופאל 

  האחריות של הרכבים היא במסגרת אחריות יבואן ומוסך מורשה בלבד. לגורם המממן אין כל
 .קשר לטיפולו או תפעולו של הרכב לאחר מסירה

 ישה במזומן התשלום יינתן מראש והוא יכלול מע"מ מלא מול חשבונית מס במידה של רכ
 כחוק.

  ההסכם  שיחתם מול חברת המימון הוא של חברת המימון על כל נספחיו וסעיפיו  ומחייב מול
 הבנק המלווה.

  כמות הרכבים המפורטת במכרז הינו לדוגמא בלבד, העירייה שומרת לעצמה את הזכות
 הכמויות המפורטות במסמכי המכרז.להוסיף או לגרוע על 

 

 חובה לצרף קטלוג הרכב המוצע
 
 

טובין פר מציעים שונים או להזמין את ההעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מס .6
 נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 

 
היקף ההזמנות, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש חולקת ההזמנות בין מציעים שונים  ו/או הופחת  .0

 המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.
 

 

______________                          __________________ 

 המציע וחותמת חתימה                    תאריך                


