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 :המכרז חוברת תכולת
 

 פירוט נספח
 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז 

 פרטי המציע א' 
 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע 1א' 
 אישור חתימת מורשה/י חתימה על טופס ההצעה 2א' 
 תצהיר כללי 3א' 
תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים  4א' 

 ציבוריים
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין 5א' 
 הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף 6א' 
 אישור רו"ח על מחזור כספי 7א' 
 תחייבות למניעת ניגוד עניינים  ה 8א' 
 תצהיר היעדר קירבה 9א' 
 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר  10א' 
פשיטת רגל ו/או  תצהיר בדבר העדר הליכי חדלות פרעון / 11א' 

 פירוק
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 12א' 
 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור 13א' 
 תיאור העבודות ב'
 חוזה ג' 
 אישור עריכת ביטוחים ד'
 נוסח ערבות ביצוע ה.
 נספח בטיחות כללי ו'
 הצעת המציע ז'
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 הוראות כלליות א. 

 הצעות להציע מנההז .1

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

עבור  פסולת גרוטאות ופסולת גושית למתן שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה לצורך פינוי פסולת גזם

 .במסמכי המכרז.על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן , אגף שפ"ע בעיריית עפולה

 מהות ההתקשרות  .2

למתן שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה עבור אגף שפ"ע  ראשי ספק עם להתקשר נתמעוניי העירייה

 "(."השירותיםבעיריית עפולה )להלן: 

הזוכה במכרז יידרש לספק לעירייה כלי רכב עם מנוף הרמה כולל נהג/מפעיל לאיסוף  .2.1

ולת גושית עבור העירייה, מרחבי העיר עפולה  ופינוי פסולת גזם ופסולת גרוטאות ופס

והובלתה לאתר הטמנה מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה ו/או לתחנת מעבר ומיון 

 פסולת.

 המטלות, התפקידים את יבצעהזוכה  השירותים. מכלול על אחראי יהיה,  במכרז הזוכה .2.2

 בהתאם בודותהע את יבצע במכרז הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות

 .העירייה ולהוראות להנחיות

 הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת אספקת הטובין תמורת .2.3

 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט בהצעתו

 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .2.4

 .לו צורףהמ ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב

 תקופת ההתקשרות .3

חודשים קלנדריים עם  12 -נשוא מכרז זה הינה ל יםתקופת ההתקשרות למתן השירות .3.1

, על חודשים 12בת , כל אחת תווספת ההתקשרות בשתי תקופות נלהארכ עירייהאופציה ל

 פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית.

המוחלט, לבטל את  השל העירייה, בהתאם לשיקול דעת הלמרות האמור לעיל, זכות .3.1

הודעה  זוכהיתן לת, ובלבד שהעם הזוכה בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטת הסכםה

יום. במקרה זה, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  30קדמת בכתב של ומ

זכותו לקבל את כלפי העירייה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט 

 שסופק על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות.  יםהתמורה בגין השירות
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 למכרז זמנים לוח .4

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .4.1

 מועד פעילות

 12:00שעה  23/11/2022  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00שעה  01/12/2022 מועד אחרון להגשת הצעות 

 01/03/2023 תוקף ערבות הגשה למכרז

 

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .4.2

 עוד 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

 

 תנאים להשתתפות במכרז 

 )תנאי סף(

 כללי .5

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .5.1

 .יפסלו התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים

 הצעה להגיש אין. עצמו ציעבמ להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .5.2

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

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 

 מעמד משפטי .6

 במדינת ישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .6.1

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .6.2

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

 המציע של ניסיון .7

 ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .7.1
 כדלקמן:
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השנים האחרונות שקדמו  5במהלך , שנתיים רצופותבעל ניסיון של לפחות  .א

ותי פינוי פסולת גזם וגושית (, במתן שיר2018-2022לפרסום המכרז זה )
באמצעות כלי רכב עם מנוף הרמה המיועד לאיסוף ופינוי של פסולת מסוג גזם 

אלף תושבים  50ופסולת גושית,  עבור רשות מקומית אחת לפחות. המונה 
 לפחות.

 

 המצורף בנוסח - המציע של בדבר הניסיון המלצות לצרף יש 
 . למכרז 1'א כנספח

 בין המשתתף לרשות/יות  העתקי הסכמ/ים חתומים
מקומית/יות לתקופה הנדרשת, ביחס לעבודות שסופקו ע"י 

 המשתתף.
   א'  כנספחבנוסח המצורף  -הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף

 למכרז. 6

 
בבעלות המציע )לרבות בשכירות לטווח ארוך בהסכם ליסינג על שם המציע  .ב

וטאות, לפחות, עם מנוף רכבי מנוף לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגר 2  –בלבד( 
טון עם ארגז  15בעל כפות לאיסוף פסולת גזם וגרוטאות במשקל מינימלי של 

 ואילך. 2018קו"ב לפחות, אשר שנת ייצורן הינו משנת  24בנפח 
 

 את  ים/המאשר ים/רכב תקף רישיונות/לצרף צילום רישיון יש
בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור 

על  מסמך המצביע , וכלידי הזכיין.-וש באותו רכב עלהשימ
 ביטוח תעודות של העתק וכן ,המשאית של הדחיסה יכולת
 .כאמור הרכב לכלי ביחס חובה

 
 
 

 רישיונות .8

 עסקים )עסקים רישוי ב' לצו 5.1קבוצה  ,שמו עסק בתוקף על רישיון בעל הינו המציע .8.1

 הובלתה. ,איסופה  - ופסולת אשפה  - 2013-טעוני רישיון(, תשע"ג

 על מאושר הוא כאשר האמור הרישיון של העתק יש לצרף 

 כהעתק מתאים למקור. ד"עו ידי

 

 1997ז"התשנ ,הובלה שירותי חוק פי על התחבורה ממשרד תקף מוביל רישיון בעל המציע .8.2

 -2001 א"התשס ,הובלה שירותי ותקנות - 

 על מאושר הוא כאשר האמור הרישיון של העתק יש לצרף 

 כהעתק מתאים למקור. ד"עו ידי
 

מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף  המציע .8.3

 קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. 

   על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו

 ומספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.
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  הוא כאשר הרישיוןשל קצין הבטיחות של צילום  העתק יש לצרף 
 כהעתק מתאים למקור. ד"עו ידי על מאושר

 

 העדר ניגוד עניינים .9

אינו רשאי להשתתף  -משתתף אשר התקשרות עם העיריה עלולה להעמידו במצב של ניגוד עניינים 

ו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' בהליך. לעניין זה "ניגוד עניינים" יחשב גם ניגוד עניינים כהגדרת

, וכן כל מצב של קרבת משפחה לעובד עיריה ו/או לחבר מועצת העיר. על המשתתף לחתום 2/2014

 למכרז. 8א'-ו  7נספחים  א'על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאים אלו זה בנוסחי 

 

 מעמד המציע .10

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -יחיד .10.1

  –)לרבות שותפות רשומה(  יצרף  מציע שהינו תאגיד .10.2

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם  התאגידים,  .10.2.1

 לרבות רישום בעלי  המניות.

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  בשם המציע ולחייבו  .10.2.2

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

ם הרלוונטי לפיו אין לתאגיד חובות בגין אגרה שנתית בגין תדפיס מלא ועדכני מהרש .10.2.3

שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה  שנים

 .כתאגיד מפר חוק לפני רישום

הם, הצעתו כל אחד מומציע שלא יעמוד ב מצטברים התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף

המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת על  תהא פסולה ולא תידון כלל.

ועדת המכרזים להורות  או/ואין באמור כדי לגרוע מסמכות העירייה עמידתו בתנאים דלעיל. 

 ו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף.שעל השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדר

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

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

 .תנאיאותו ב כעמידה ייחשב לא -שאינו המציע  אחר גורם
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 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .11

אפשרותו להוכחת על המשתתף לצרף להצעתו את האישורים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז, 

להתקשר עם גוף ציבורי למתן שירות, בהתאם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, 

 :1976-תשל"ו

 

 .חשבון רואה או ,מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .11.1

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .11.2

  - 1976-ו"תשל, ציבוריים ופיםג עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .11.3

 .4נספח א'בנוסח 

 

  תצהירים .12

 את התצהירים הבאים:על המציע לצרף להצעתו 

 למכרז. 5א'בנוסח נספח   -שכר מינימוםתשלום תצהיר העסקת עובדים זרים ו .12.1

 .מכרזל 3'א כנספח המצורף בנוסח –הצהרת המציע  .12.2

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .13

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע לצרף להצעתוכתנאי להשתתפותו בהליך, על 

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

 

  מכרז ערבות .14

 חברת של או בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .14.1

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

(, חדשים שקליםעשרים ) ₪ 20,000 של בסכום, המציע שם על, 1981 - א"התשמ, הביטוח

 ובנוסח, למכרז 11א' כנספח המצורף בנוסח, 2023/01/03 ליום עד לפחות בתוקף שתהיה

 .  בלבד זה

 של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח חברת ידי על ניתנת והערבות במקרה .14.2

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח חברת

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .14.3
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 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .14.4

לפסול הצעה בהתאם להוראות המכרז ועדת המכרזים רשאית  .זו פניה למסמכי המצורף

או שניסוחה אינו זהה  ת בתנאי מכרז זהשצורפה לה אינה עומדהמכרז אשר ערבות 

 .11א'נספח  לניסוח במדויק

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .14.5

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .14.6

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

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .14.7

 ."מקורית

לפירעון, כולה או המכרז יהיו רשאיות להגיש את ערבות  העירייהועדת המכרזים ו/או  .14.8

 במקרים הבאים:אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, חלקה, 

יע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת כל אימת שהמצ .14.8.1

 הצעות, בכל דרך שהיא.

כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  .14.8.2

 כפיים.

מידע מטעה או מידע ו/או לעירייה כל אימת שהמציע מסר לועדת המכרזים  .14.8.3

 מדויק.  בלתימהותי 

מכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה ב .14.8.4

 .העירייההתקשרות עם ה יצירתהקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ל

לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב  העירייהוהכל מבלי לגרוע מזכותה של 

 לעיל.מעשים כאמור 

בהתאם להנחיות  המכרז שהגיש תוקף ערבות הזוכה את ךיאריהוכרז הזוכה במכרז,  .14.9

המציא אישורי ביטוח וערבות הביצוע ההסכם ו על חתם. לאחר שהזוכה במכרז ירייההע

 .מכרזתוחזר לו ערבות ה , 17.2 כאמור בסעיף

יום מיום  90מציע שהצעתו לא זכתה, תוחזר ערבות המכרז שמסר במסגרת הצעתו תוך  .14.10

 התקשרות העירייה עם הזוכה כאמור במכתב הזכייה שיישלח לזוכה. ערבות המכרז 

 תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז בדואר רשום לכתובת שיציין כל מציע בהצעתו. 

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .14.11
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 דרישת פרטים מהמציע: .15

 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.

 

 רזהמכ מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .16

 הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת תשלום בגין ₪ 1,000 בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום

 

 המכרז במסמכי עיון .17

ו/או באתר  עפולה, 3 העצמאות ככר' רח, הגבייה במחלקת המכרז במסמכי לעיין ניתן .17.1

< מידע ושירות לתושב < מכרזים ודרושים   WWW.AFULA.MUNI.IL   האינטרנט העירוני בכתובת

 הצעות מחיר I< מכרזי כח אדם ורכש < מכרזי רכש 

 הבהרות הליך .18

 לפנות רזמכ רוכש כל רשאי 12:00שעה  23/11/2022 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .18.1

 קבלולmeital@afula.muni.il   לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות, בלבד בכתב לעירייה

 הפניה כי לוודא יש. זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור עליו

 04-6484202/236 בטלפון בעירייה התקבלה

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת יקולשלעירייה קיימת  .18.2

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

. הפונה זהות ואת הפניה תוכן את לחשוף מבלי, המכרז רוכשי לכל ישלח -הבהרות מסמך .18.3

 ,השאלות ,את הפניות ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות

 למציעים. ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות

 חלק מהווים אינם בכתב הופצו לא ואשר פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .18.4

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

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .18.5

 .המכרז ממסמכי

https://www.afula.muni.il/he/bids/#bids-category-4-title
https://www.afula.muni.il/he/bids/#bids-category-4-title
https://www.afula.muni.il/he/bids/#bids-category-4-title
mailto:meital@afula.muni.il
mailto:meital@afula.muni.il
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 ההצעה מבנה .19

 המידע את יפרט המציע .בה המפורטים המסמכים אתעת המחיר להצ לצרף המציע על .19.1

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .19.2

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .19.3

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 , בצירוף כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .19.4

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .20

, במקום המיועד וירשום כאחוז הנחההמציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו  .20.1

להביא  את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול

 לפסילת ההצעה.

 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .20.2

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 או כלשהו למדד צמודים המחירים כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע על .20.3

 .ההצעה לתלפסי להביא עלולה כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף

 ההצעה הגשת .21

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .21.1

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 12:00 בשעה 2022/01/12 מיום יאוחר ולא ההבהרות

 בנוגע שאלה בכל לגב' זהבה עובדיה , ,1מה קו 47ברחוב יהושע  ,במשרדי העירייה

 .04-6520353 שמספרו בטלפון לפנות תןני התיבות למיקום

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים, זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .21.2

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .21.3

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. תאחר דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .21.4

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .21.5

 . מטעמו חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע
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, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו רבותל, החוזה .21.6

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

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

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .21.7

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .21.8

 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 אי הגשת הצעת מחיר  .21.9

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

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

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 מאוחר מועדב שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.10

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .21.11

ו/או לפצל את  העירייה שומרת את הזכות להזמין את כל השירות או חלקים ממנו .21.12

, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הסברים או העבודות בין מספר מציעים

 נימוקים כלשהם.

ל הפחתה או פיצול השירותים בין מציעים שונים לא ישונו מחירי ההצעה של במקרה ש .21.13

 המציע.

 העבודה של שווה מתחייבת לחלוקה אינה עירייהה -מציעים העבודות בין מספר חולקו .21.14

 שייבחרו. המציעים הזוכים  בין

 קניין מסמכי המכרז: .22

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .22.1

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

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף .23

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .23.1

 סיבה למכ 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 לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .23.2

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .24

 למכרז. כנספח ה'המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .24.1

תזכה במכרז,  –ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף  .24.2

סבירה  אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה, לרבות חריגה בלתי

 מהאומדן שהכינה העירייה.

 החוזה על חתימה .25

 המועד בתוך, לעירייה להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .25.1

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ועביצ ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף

 במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .25.2

 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 עלהיפר

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .25.3

", בתכנית עבודה צו התחלת עבודהנשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  ב"

חודשים מיום סיום  6ך והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהל

הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר 

 לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 ביטוחים: .26

הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף  .26.1

 ,למסמכי המכרז. 1' כנספח ד

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .26.2

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .27

ימים מיום קבלת ההודעה על  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .27.1

ערבות נאי המכרז. ה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתההזכיי

כנספח ד' יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  60הא לתקופת ההסכם ועוד ת

 למסמכי המכרז. ,2
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היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  .27.2

להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד  בנוספת המציע מתחיי

 ם נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. ימי 60

 

 תכסיסנית הצעה .28

 או הפסדית היא כי עולה שלה 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 תיכולו הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .29

 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,

 עיריית עפולה
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 נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

  (E-MAILכתובת דוא''ל )

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

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

 ר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________מספ

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 1נספח א' 

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 עיריית עפולה

 ג.א.נ.

 21/22מכרז פומבי מס' מס הנדון: 

 רותי כלי רכב עם מנוף הרמה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות לאספקת שי

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

 "(, ביצע עבורנו  ____________________________________את השירות / שירותים הבאים :המציע"

  
  

 :היקף השירותים
 

 

  כבי מנוף ליוםמספר ר
 

  סך כמות פינוי פסולת ליום )טון(
 

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

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 :פרטי נותן חוות הדעת
 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 

 תאריך :___________      _____________ :חתימה
                     ____________________ 

 (חובהגף    )חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל א                  
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 2נספח א' 

    תאריך:         לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה

 

 אישור חתימת מורשה/י חתימה על טופס ההצעה      הנדון: 

 21/22מכרז פומבי                

 לאספקת שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות

 

 שכתובתי הינה:    ר עו"ד  / רו"ח , מ.     אני הח"מ, 

 , מאשר בזאת כדלקמן:    

 לגבי מציע שהינו תאגיד )לרבות שותפות רשומה(:

     , מספר מזהה:      שם התאגיד המציע: 

 טופס ההצעה )נספח א' למסמכי המכרז(, נחתם בפניי על ידי:

     מס' ת.ז:   ;     שם: (א)

     מס' ת.ז:   ;     שם: (ב)

סמך/ת/ים/ות על פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע ועל פי כל דין אשר הוא/היא/הינם/הינן מו

 לחייב בחתימתו/ה/חתימותיהם/ן את התאגיד המציע לעניין מכרז זה. 

 

 לגבי מציע שאינו תאגיד:

 טופס ההצעה )נספח א' למסמכי המכרז(, נחתם בפניי על ידי:

, המוסמך/ת לחייב את המציע     ; מספר ת.ז:    שם: 

 ו/ה.בחתימת 

 

             

 תאריך          חתימה וחותמת    שם  
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 3נספח א' 

 

 תצהיר כללי

 מורשה חתימה מטעם      נושא ת.ז מס'     אני הח"מ 

]מספר רישום[ )להלן:           ]נא לציין שם מלא[, שמספרו      

ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעהמציע"

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 במציע.    הריני מכהן/ת בתפקיד  .1

 

 הריני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .2

 

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה  .3

 שביצעתי.

 
מאשר/ת כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו, ואני מצהיר/ה שהבנתי את דרישות הריני  .4

 המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

 
" ( נבדקו על ידי, ואני מאשר/ת את היותם נכונים ההצעהכל הנתונים שפורטו בהצעת המציע )להלן: " .5

 ומדויקים.

 
הסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג הוראות המכרז וה .6

 את התחייבויותיו על פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז. חיש בכוחו של המציע להשיג את כל כו .7

 או להקטין הזכותלה  שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,ליהנני מצהיר כי, ידוע  .8

 הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל

 העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל

 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי

 לקבלת ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .9
 .לנכונותה אישור

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10

 30ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל מבלי לגרוע )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  והאישורים  היה והצעתנו תתקבל, אנו .11
 שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין.

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת ויתור  .12

 נה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טע
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 אי תיאום הצעות במכרז: .13

 המציע לא תאם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו. .13.1

המצורפת בנפרד, מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין   -ההצעה, כולל הצעת המחיר   .13.2

אחרים או מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף המציע לבין מציעים 

 פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.

 

המצורפת בנפרד, גובשה על ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר  –ההצעה, כולל הצעת המחיר  .13.3

 או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

 
ו/או הכמויות המופיעים בהצגה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע או אשר יש לו את המחירים  .13.4

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או בפני גוף או אדם הקשורים עימם.

 
 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז. .13.5

 
 הצעה גבוהה יותר או נמוכה יותר מהצעת המציע.לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש  .13.6

 
 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .13.7

 
 אני מודע לכך, כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע  עד חמש שנות מאסר בפועל. .13.8

 

מה, מהוות ראיה חלוטה לכך הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתו .14

שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, המענה/ים לשאלות הבהרה 

 אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסוייגת. –)אם היה/ו( והודעות על עדכונים 

 

יות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות כוח האדם המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומח .15

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא -והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על

ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו 

 פי דין.-ז, ההסכם, הצעת המחיר או עלפי המכר-מהתחייבויותיו על

 

 פי דין.-פי דין, ובידיו הרישיונות הנדרשים על-המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .16

 
המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת אספקת השירותים מושא  .17

 המכרז, אם הצעתו תוכרז בהצעה הזוכה במכרז.

 
ובכלל זה צווי ההרחבה  –ציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה המ .18

החלים על המציע כמעסיק לעניין אספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים  –וההסכמים הקיבוציים 

, 1987-ם, תשמ"זובהתאם לחוק שכר מינימו 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א

ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים וההסכמים 

 האישיים החלים עליו.

 
 הריני להצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .19
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 תאריך   חתימת המצהיר/ה       שם המצהיר/ה      

 

 

 

 

 אישור

   , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   הח"מ אני 

,    המוכר/ת  לי אישית/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב' 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 ם/ה עליה בפניכן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחת

             

 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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 4נספח א' 

 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונ

 
"( שהוא הגוף המבקש מציעה" -הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

 .מציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם העיריית עפולהלהתקשר עם 

 

 -)להלן 1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו  חוק עסקאותהריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
 ."(החוק"
 

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .3
תנאי לעסקה -"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 

 שמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי מ
 

ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו  למועד האחרון להגשת ההצעות, המציעהנני מצהיר בזאת כי עד  .4
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  בחוק(

 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
, אולם )כהגדרתן לעיל( או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותו/לחלופין, המציע  או ,(1987

 במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את תצהיר זה בשם המציע,  והמוסמך לתת_________________, 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.
 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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 5נספח א' 

 כדין מינימום ובדבר שכר זרים עובדים בדבר העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 
 

, ח.פ. ______  )להלן:  21/22אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 
לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם החברה/המציע"

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

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות 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 31ג "התשס

 -1987 ז"התשמ ,מינימום 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 ,במכרז תההצעו 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
 
 

_________ 
 מה+חותמתחתי

 
 
 

 אישור
 

 זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני

 יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את

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

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 6נספח א' 

 הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף

 לאספקת שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות 21/2022מכרז 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 להעיריית עפו

 

"( מצהיר המציע)להלן: "     , מס' מזהה    אני הח"מ 
 בזאת כדלקמן:

 נכון למועד האחרון להגשת ההצעות מתקיימים במציע התנאים הבאים: .1

 

השנים האחרונות שקדמו לפרסום  5במהלך , שנתיים רצופותבעל ניסיון של לפחות המציע הינו   .1.1

גזם וגושית באמצעות כלי רכב עם מנוף הרמה  (, במתן שירותי פינוי פסולת2017-2021המכרז זה )

המיועד לאיסוף ופינוי של פסולת מסוג גזם ופסולת גושית,  עבור רשות מקומית אחת לפחות. 

 אלף תושבים לפחות. 50המונה 

 

שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה טבלה ובה פירוט הניסיון של המציע באספקת  1נספח מצ"ב כ

 .2017-2021שנים רצופות בין השנים  5במהלך לפחות  לפינוי גזם ופסולת גרוטאות

 
רכבי מנוף  2  –בבעלות המציע )לרבות בשכירות לטווח ארוך בהסכם ליסינג על שם המציע בלבד(   .1.2

לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות, לפחות, עם מנוף בעל כפות לאיסוף פסולת גזם וגרוטאות 
 2018קו"ב לפחות, אשר שנת ייצורן הינו משנת  24טון עם ארגז בנפח  15במשקל מינימלי של 

 ואילך.

 
ב' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  5.1בעל רישיון עסק בתוקף על שמו, קבוצה המציע הינו   .1.3

 .איסופה, הובלתה  -אשפה ופסולת   - 2013-רישיון(, תשע"ג

 
 -  1997בלה, התשנ"זעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הוהינו המציע   .1.4

 -2001ותקנות שירותי הובלה, התשס"א 

הסעת סיור, ), כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים םרשוהמציע   .1.5

 . 1985-, התשמ"ה(מיוחדת והשכרת רכב הסעה

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני   .1.6
 חות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. בטי

 

             

 תאריך   חתימת המצהיר/ה       שם המצהיר/ה      
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 מציע יחיד -אימות חתימה  

 

   , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ 

,    המוכר/ת  לי אישית/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב' 

 וחתם/ה בפני על מסמך זה.

  

            

 תאריך   חתימה וחותמת          שם 

 

 

 

 תאגיד )לרבות שותפות, גם לא רשומה( –אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 

 

  , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ   

    ' מר/גב -ו,    נושא/ת ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב'  

)להלן:      , המוסמך/ת/ים על פי מסמכי היסוד של    נושא/ת ת.ז מס'  

 "( ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ה/ם את המציע לעניין מכרז זה, וחתמ/ה/ו על מסמך זה בפניהמציע"

 

            

 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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 עם מנוף הרמה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות באספקת שירותי כלי רכבפירוט ניסיון המציע 

  21/2022מכרז 

 

סוג השירותים  סוג הלקוח שם הלקוח  תקופה/שנה #

 שסופקו

 __________מחודש    1

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    2

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    3

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    4

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    5

 __________עד חודש 

   

 __________מחודש    6

 __________עד חודש 
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 7נספח א' 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים

 

  -ידי המציע-על בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה

, מתחייב בזאת בשם המציע כי נכון    , מס' ת.ז   ח"מ אני ה .1

לאספקת שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה לפינוי גזם  21/2022למועד הגשת ההצעות במכרז מס' 

עבור עיריית עפולה, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה כדי להפריע  ופסולת גרוטאות

 לביצוע שירותי על פי מסמכי המכרז.

יני מצהיר כי המציע ו/או בעל עניין במציע איננו מצוי בניגוד עניינים ביחס לעירייה בהגשת הר .2

ההצעה במכרז זה כל במשך כל תקופת ההתקשרות ביחס לכל הפעילויות ו/או ההתחייבויות 

 האחרות שלו.

וד הריני מצהיר כי ידוע לי שככל שאמצא על ידי העירייה כי קיים קשר כאמור, המקים חשש לניג .3

עניינים, ראשית העירייה לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בכך כדי למנוע את השתתפותו 

 של המציע במכרז.

כמו כן, המשתתף אינו קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד  .4

 עניינים ביחס להתחייבויות על פי הזמנה זו.

למציע , לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע או לספקי / קבלני המשנה  הריני מתחייב שלא יהיה .5

מטעמו או לגורמים מקצועיים מטעמו, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג 

ומילוי  17/2022שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס' 

 תנאיו.

מציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו הריני מתחייב כי ה .6

במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה 

 כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא  הריני מתחייב כי המשתתף יודיע לעירייה באופן מיידי .7

 המציע במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.

הריני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת  .8

במידע באופן שיש בו  ביצוע התחייבויות המציע כאמור במכרז זה, ובכלל זה להימנע מכל שימוש

 כדי לקדם את עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.

הריני מצהיר ומתחייב בשם המציע, ידווח מראש לעירייה על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם,  .9

העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות 
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. העירייה רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות העירייה בעניין

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של העירייה בקשר עם  .10

 מניעת ניגוד עניינים.

בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש מובהר  .11

 לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

ידוע לי כי על סמך התחייבות זו הסכימה העירייה להתקשר עם המציע לצורך ביצוע השירותים  .12

העירייה רשאית לסיים עימו את הסכם וכי אם יפר המציע תנאי כלשהו מהתחייבות זו, תהא 

 ההעסקה לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר יעמוד לעירייה.

ידוע למציע כי אם תחליט העירייה כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד  .13

מעיסוקי המציע האחרים, יצטרך המציע לבחור בין השניים מיידית ואם לא יפעל מיידית לסיום 

סוקו האמור לאלתר, יצטרך להפסיק את מתן השירותים לעירייה ולא תהא לו כל טענה ו/או עי

 דרישה בעניין כלפי העירייה.

 ולראיה באתי על החתום

 

          

 תאריך     שם החותם 

 

 

 

 אישור

 

הופיע/ה בפני מר/גב'    , עו"ד, מאשר בזאת כי ביום    אני הח"מ 

המוכר/ת לי באופן  /  ת.ז מס' , אשר זיהיתיו/ה באמצעות    

אישי , וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

          

 חותמת וחתימה            תאריך 
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  8נספח א' 

 עפולהיית לכבוד עיר

  47יהושע חנקין 

  עפולה

 על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה  הנדון: 

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

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 

 עפולה.ה מועצת העיר /של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  (1

 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (2

 עפולה.בן זוגו של עובד עיריית  (3

 עפולה.סוכנו או שותפו של עובד עיריית  (4

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ( 2)-(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (5
 מנהל או עובד אחראי בתאגיד לעיל( 2)–(1)ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור 

ן ידוע לי כי בנוסף על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכ
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 
להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על 

ה ולא פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוז
 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      

 

 אישור עורך הדין

_______________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ ______

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צ

     ____________________       ____________________    ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                          תאריך
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 9נספח א' 

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 בזה כדלקמן: אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה

 

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע" :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן
 .מציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם העיריית עפולה

 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

 על המציע. חלות אל 1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא מקיים  1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 ים.עובד 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

, עם מוגבלות םלאנשי זכויות לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם -הצורך  , ובמקרה1998-ח"התשנ

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998-ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו בחינת  יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןיבל הנחיות ליישום חובותיו כאמור ואם ק

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

 הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים

         ______________ 

 חתימת המצהיר   

 

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

וכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי על ידי ת.ז. ____________ /המ

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

     ____________________       ____________________    ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                          תאריך
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 10נספח א' 

 ו/או פירוק פשיטת רגלתצהיר בדבר העדר הליכי חדלות פרעון / 

 

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

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1
"( המבקש להגיש הצעה למכרז של עיריית עפולה. אני מצהיר/ה כי הנני המשתתף" או "הגוף"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו נכון ליום מתן תצהירי זה המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רג .2
 .ככל שיזכה במכרז

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 

עליו  ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפניי.

 

__________________________                                                        _________________ 
      

 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                   תאריך            
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   11א'  נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(

 

 __________ תאריך

 לכבוד

 עיריית עפולה

 כתובת__________

 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הספק" – להלן) _________________ לבקשת .1
 שקליםאלף(  עשריים)₪  20,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

לאספקת  21/22בקשר עם מכרז פומבי מס'  הספק מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) חדשים
 גרוטאות עבור עיריית עפולהלפינוי גזם ופסולת שירותי כלי רכב עם מנוף הרמה 

 מיום ימים( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

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

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

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

 .הספק נגד משפטי

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

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

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

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .4
15/11/2022 

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. ללבכ ועד 01/03/23 וםלי עד בתוקפה תישאר זו ותערב .5

 .ומבוטלת

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6

,רב בכבוד                

 [הערב וכתובת שם] 
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 במקום המתאים )החלופה הרלבנטית מבין האפשרויות הבאות: X לסמןנא 

   12א'  נספח

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

 

 מצהיר בזאת כדלקמן:"( המציע)להלן: "    מס' רישום :     אני הח"מ

 

 

לאספקת שירותי כלי רכב עם מנוף  21/2022ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז מס'   

 כוללת פרטים סודיים.אינה  גרוטאות עבור עיריית עפולהלפינוי גזם ופסולת הרמה 

במקרה של מילוי חלק זה יש הינם ]הפרטים בהצעתי מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים   

 [:לצרף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מושחרים
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 ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים שונים .א

 (רזיםמכהעיריות )לתקנות  )ט(  22עיון במסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 .,ובהתאם להלכה הפסוקה 1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  ,1987-מ"חהתש

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .ב

אחרים, אם אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר 

 .לכך

ים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים ציון חלקים ו/או פרט .ג

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של 

 .הצעות המציעים האחרים

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף  .ד

ינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם זכות העיון של המציעים ה

 .להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית

 

 

             

 תאריך   חתימת המצהיר/ה       שם המצהיר/ה      

 

 

 מציע יחיד -אימות חתימה  

 

   , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ 

,    המוכר/ת  לי אישית/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז מס'     ב' הופיע/ה בפני מר/ג

 וחתם/ה בפני על מסמך זה.

  

            

 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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 תאגיד )לרבות שותפות, גם לא רשומה( –אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 

 

  , מאשר בזה כי ביום      , עו"ד, מ   אני הח"מ   

    מר/גב'  -ו,    נושא/ת ת.ז מס'     הופיע/ה בפני מר/גב'  

)להלן:      , המוסמך/ת/ים על פי מסמכי היסוד של    נושא/ת ת.ז מס'  

 "( ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ה/ם את המציע לעניין מכרז זה, וחתמ/ה/ו על מסמך זה בפניהמציע"

 

            

 תאריך   חתימה וחותמת          שם 
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   ב' נספח

 מפרט השירותים     

, העירייה תהא רשאית 1על הקבלן להעמיד לטובת ביצוע העבודות כלי רכב+ מנוף בכמות של  2.1.1

  על הקבלן להעמידו עפ''י דרישתה.לדרוש מהקבלן להוסיף כלי רכב + מנוף ו

ציוד עזרה ראשונה, כלי ניקיון  הקבלן יצייד את כל המשאיות שברשותו בפנסים לראיית לילה, 2.1.2

ובכלל זה: יעה מפח, קלשון, מטאטא כביש )ברזל( ומגרפת עלים ובכל אמצעי הבטיחות הנדרשים 

 עפ"י חוק .

כלי הרכב יציידו ע"י הקבלן ועל חשבונו מכשיר טלפון סלולארי  לטובת תקשורת בין המפעיל  2.1.3

 לעירייה.

צעי איתור ולהעביר הרשאה למנהל המפקח על על הקבלן להתקין על כלי הרכב איתורן או אמ  2.1.4

 העבודה.

קצין בטיחות של העירייה יהא רשאי לבדוק בכל עת את כלי הרכב והציוד המופעלים ע"י הקבלן  2.1.5

 לצורך ביצוע העבודות ובסמכותו להפסיק את עבודתם של כלי הרכב.

דות ו/או מאחריות אין באמור בסעיף זה, כדי לשחרר את הקבלן מאחריות לפיקוח על ביצוע העבו

 עפ"י דין ו/או החוזה.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי אין באמור לעיל בס"ק זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לכל סעד 

 ותרופה העומדים לה עפ"י הוראות חוזה זה והדין, עקב הפרת הוראות החוזה ע"י הקבלן.

 תקלות בכלי הרכב והציוד 2.2

יהיו תקינים וכשירים בכל עת לביצוע העבודות  ויהיו להם כל הקבלן מתחייב לוודא, כי כלי הרכב  2.2.1

 הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין והוראות חוזה זה.

במקרה של תקלה בכלי הרכב ו/או ציוד המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות, ידאג הקבלן  2.2.2

שעות מקרות  3זה, וזאת תוך  לתיקון מיידי של התקלה או לרכב חליפי העונה על כל דרישות חוזה

שעות כאמור, על הקבלן להעמיד כלי רכב ו/או ציוד  חליפי תוך  3התקלה, לא נפתרה התקלה תוך 

שעות מקרות התקלה, וישלים את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית העבודה באותו היום. לא  6

אית העירייה להשתמש עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המנהל את ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, רש

 בכלי רכב אחר ו/או בציוד אחר ולחייב את הקבלן בהוצאות שימוש.

 

 תיאור העבודות 3

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באזורי האיסוף הפסולת בימים ובשעות בהתאם, וכפי שיורה  3.1.1

 לו המנהל מעת לעת. לעירייה עומדת הזכות לשנות את אזורי פינוי הפסולת וכן את ימי ושעות

 העבודה מעת לעת, להוסיף ולגרוע מהם, על פי שיקול דעתה.

מובהר בזאת והקבלן מודע וערוך לכך כי אזורי פינוי הפסולת אינם מצויים ברצף גיאוגרפי  3.1.2

 ומפוזרים כעל פני העיר כולה.

 

 הגזם ופסולת גושית פסלותנוהלי עבודת איסוף וסילוק  3.2

גושית מאזור האיסוף והפינוי בהתאם לדרישת הקבלן מתחייב לפנות ולאסוף כל הפסולת הגזם וה 3.2.1

 המנהל מעת לעת.
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הקבלן יפנה, יוציא, ינקה הן ידנית והן באמצעות כלי ניקיון ויטאטא כל פסולת המצויה באזור  3.2.2

מטר, בערימות  מגובבות על המדרכה,  5פינוי הפסולת, לרבות בסמוך לכלי אצירה, ברדיוס של 

יות באזור פינוי הפסולת ובכבישים. הקבלן מתחייב בשבילים, או בתפזורת, במדרכות המצו

לפנות, להוציא, לנקות לטאטא באמצעות כלי ניקיון או ידנית כל פסולת שתמצא לכל אורך מסלול 

 העבודה שלו הן בערמה והן בתפזורת, באזור פינוי הפסולת ובכל מקום שיורה לו המנהל.

ן להשאיר את אזור פינוי הפסולת כולו על בסיום עבודת הקבלן באזור פינוי הפסולת, ידאג הקבל 3.2.3

 תקינותו, כשהוא נקי לחלוטין ומסודר.

הקבלן ינחה את עובדיו לבצע את העבודות בזהירות, תוך הקפדה על איסוף כל הפסולת, זו  3.2.4

המצויה המגובבת בערימות ו/או בתפזורת, תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב לכלי הרכב 

יצי פסולת מכלי הרכב. במידה ותשפך פסולת או מיצי פסולת מכלי והקפדה על מניעת נזילת מ

 הרכב במהלך ביצוע פינוי או אחריו, מתחייב הקבלן לנקות את האזור באופן מיידי.

הקבלן מתחייב להימנע מהקמת רעש במהלך פינוי הפסולת וביצוע העבודות על פי חוזה זה. באופן  3.2.5

ן מודע לכך כי יתכן והעבודות או חלקן תתבצענה שקט ומבלי להפריע את מנוחת התושבים. הקבל

 בשעות הלילה ומבין את חשיבות קיום התחייבויותיו.

 פינוי באירועים ובמועדים 3.3

הקבלן מתחייב להיערך לפנות את הפסולת בכמות ו/או בהיקף גדולים יותר מההיקף והכמות  3.3.1

במקרים חריגים, עפ"י המשוערים המפורטים לחוזה זה, במועדים, חגים, באירועים עירוניים ו

שעות מראש ולצורך כך יקצה כמות כלי רכב, ציוד וכוח אדם  48הודעה שתינתן לו מהמנהל 

 נוספים ככל שיידרש לביצוע העבודות בצורה מקצועית, יעילה ומהירה.

 הקבלן מתחייב להיערך לפנות את הפסולת בערבי שבת ובמוצאי שבת בהתאם להנחיית מנהל. 3.3.2

 תחנת מעבר 3.4

תחייב לסלק את הפסולת באמצעות כלי הרכב, אל תחנת המעבר / מטמנה שתאושר ע''י הקבלן מ 3.4.1

 העירייה.

הובהר לקבלן והוא מאשר בחתימתו , כי העירייה רשאית , עפ"י שיקול דעתה, בכל עת, לשנות את  3.4.2

תחנת המעבר אליה יש לפנות את הפסולת והעירייה רשאית להחליט עפ"י שיקול דעתה לפצל את 

 סולת למספר תחנות מעבר/מטמנות.העברת הפ

יש  0מידי בוקר , בתחילת יום/ משמרת בתחנת המעבר , את שקילת ה 0על הקבלן לבצע שקילת  3.4.3

 לחודש למנהל מטעם הרשות 1להעביר מידי 

על הקבלן לבצע שקילת הפסולת, בטרם סילוק הפסולת לתחנת מעבר, במקום אשר תורה לו  3.4.4

  העירייה וזאת ללא כל תמורה נוספת.

 

 אגרות והיטלים 3.5

 מכלל המעורבת שתפונה הפסולת כל של ההטמנה האגרות והיטלי עלויות בסך תישא העירייה 3.5.1

 הסביבה להגנת י המשרד"ע מאושר אתר או/ו ממיינת מעבר תחנת אל העירייה שיפוט שטח

תחנת  למפעיל הקבלן י"ע ככל וישולמו ההטמנה והיטלי עלויות האגרות כי מובהר בפסולת לטיפול

לקבלן  יוחזרו אלו ועלויות הפסולת שינוע עם הממיינת ו/או למטמנה המעבר תחנת או/ו המעבר

 הקבלן. י"ע תשלומם לאחר העירייה י"ע

 לחוק שמירת 9 "מס בתיקון הקבוע הסכום ההטמנה הינו היטל סכום ,זה מכרז מובהר כי, לעניין 3.5.2

 .רזהמכ פרסום במועד לתיקון ובתוספת -1984"  ד"התשמ ,הניקיון
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 אחריות 4

 
הקבלן או בא כוחו המוסמך, ישגיח על ביצוע העבודה. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך  4.1

 הלסרב לתת את אישור תהא רשאישל העירייה והעירייה תהמוקדם  היהא טעון אישור  סעיף זה 

כדין  , דין בא כוח מוסמך של הקבלןמהעירייהאו לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות 

 הקבלן.

או לעירייה הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם  4.2

ו/או לכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב או  הלרכוש

ו, קבלני במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצד הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרות

המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם, ו/או כל המצויים באתר ביצוע העבודה 

 .העירייה בעצמהובסביבתו, אך למעט נזק שנגרם על ידי 

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד אחר  הולשפות העירייההקבלן מתחייב לפצות את  4.3

בגין מעשה או מחדל  הו/או פסק דין שיפסק נגד הגדכתוצאה מכל תביעה שתוגש נ השיגרם ל

חויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, ת שהעירייהכאמור, ובכל מקרה 

. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל לעירייה, או העירייהמתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום 

תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכר חויב בהם בקשר או כתוצאה מכל ת עירייה ההוצאות שה

העירייה  .כאמור אפשר לקבלן להתגונן בתביעה כזות שהעירייהטרחת עורך דין והכל בכפוף לכך 

רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, גם מהערבות הבנקאית שבידיה 

 ומהתמורה המגיעה לקבלן בגין עבודות שביצע.

 
נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או  4.4

ברשותו כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או 

במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה  העירייהבמהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את 

 ה זה.הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנ

לעיל, תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/או   4.3 -ו  4.2  בס"ק  חובת השיפוי כאמור          

במסגרת צו ו/או החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא  עירייהה תשלום על 

  מקובלת על הקבלן, ולא על פי דרישה בעלמא.

לרכוש ציבורי כלשהו, לרבות דרכים מכל סוג, מדרכות,  הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו 4.5

שבילים, רשת מים, ביוב, חשמל, טלקס, טלפון, טלוויזיה בכבלים וכיוצא באלה תוך כדי רחובות, 

ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

, לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או ואחריותו והעבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונ

 רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.

 

וכי  עירייהלעובדיו ושלוחיו מעביד בין הקבלן -למען הסר ספק מובהר כי לא חלים יחסי עובד 4.6

 הקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

 

ה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין וסוג כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדים לפי חוז 4.7

 שהוא.
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 שיונותיהיתרים ור 2

הדרוש לה רישיון או היתר, על שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי יהקבלן מתחייב לקבל ר 2.1

 ו או מי מטעמו ו/או מועסקי וו/או ע"י עובדי ולצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידחשבונו, 

 ן.וזאת בכפוף לכל די

שיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק יעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, ר 2.2

 שיון כאמור.ימי שרשום כבעל ר  

 הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין.  הוראות כל דין 2.3

 

  עובדים וקבלני משנה 3

בודה מסוימת כלשהי מתוך העבודות לקבלן משנה ו/או הקבלן אינו רשאי למסור ביצועה של ע 3.1

להעביר, ו/או להמיר ו/או להעסיק קבלני משנה בעבודות נשוא מכרז זה ללא אישור מראש 

 מהעירייה. 

  שמירת דינים 4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  4.1

, וכן לבצע כל הוראה בישראל  או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת שהוצאועירוניים וחוקי עזר 

חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות 

וכל תשלום אחר החל  ,אגרותתשלום תשלום מסים, , כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות

ל, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות מגופים מבלי לפגוע באמור לעיבגין האמור לעיל.

 ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים בהתייחס למערכות תשתית וכבלים. 

 
ותנאים נוספים המפורטים בחוזה, הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות   4.2

ר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אח

לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם 

ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. ללהוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 

 שימוש בציוד זה.על ידי העובדים הקבלן יפקח כי אכן יעשה 

 

לשלם בשל כל תביעה או  הבגין כל תשלום שיהיה עלי עירייהחייב לפצות ו/או לשפות את ה הקבלן 4.3

הוצאות בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות ה משפט שיוגש נגד

נהלי יעקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מ הגרמו לישאחרות הוצאות משפטיות ו

 אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל. יהאחר שיוטל על

 

להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן  תמתחייב עירייהה 4.4

 .עירייהרשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם ה כלפיה והקבלן יהיה 

 

וגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנ 4.5

, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות 1952 –עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

 והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.
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א מפגעים ו/או מטרדים, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנוש 4.6

, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע 1961 –לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות 

כמו כן,  ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב.

מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו 

כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות. הקבלן 

ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע 

 העבודה.
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  נספח ג'

 
 חוזה

 
 

 21/22למכרז מס' 
 

 2022שנערך ונחתם עפולה ביום ______ לחודש ____שנת 
 

 

 עיריית עפולהבין:                

 מרחוב __, עפולה 

 ("העירייה")להלן :   

 מצד אחד;

 

 

 שם _________________ח.פ. ______        לבין:                                

 מרחוב _______________________              

_____________________ 

 : "הקבלן/הספק"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;

לפינוי גזם ופסולת   העירייה לשירותי כלי רכב עם מנוף הרמה 21/22: והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל
 "(;המכרז)להלן: " גרוטאות

 :  והספק הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל

וועדת המכרזים מצאה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה וזו הוכרזה על ידי ראש העיר כהצעה : והואיל
 הזוכה.

לפינוי גזם ופסולת  שירותי כלי רכב עם מנוף הרמהמתן והעירייה החליטה להתקשר עם הקבלן בדבר 
 "(;הטובין/השירותיםגרוטאות עבור העירייה, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "

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

 מבוא .1
 

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

העירייה מוסרת בזאת לספק את ביצוע השירותים והספק מקבל בזאת מאת העירייה את  1.2

 ביצוע השירותים בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.

ב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים לשם ביצוע העבודות הספק מצהיר ומתחיי 1.3

 בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.

 

 תקופת החוזה .2
 

חודשים  מיום חתימתו ביום ______ועד ליום  24חוזה זה יהיה בתוקף למשך  2.1

"(. על אף האמור, לעירייה שמורה זכות תקופת החוזה____________ , )להלן: "

"(, תקופת ההארכההאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת )להלן: "הברירה )אופציה(, ל

 60תקופות לכל היותר )סה"כ  3-"( ועד להתקופה המוארכתחודשים )להלן: " 12של עד 

חודשים( והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה 

 תקציבית. 

 
ל החוזה לתקופה נוספת ובתקופת היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו ש 2.2

 התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

 
הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה  2.3

יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  60תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 

 העניין.

 
הא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה העירייה ת 2.4

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום  30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

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

 

 יחסי הצדדים .3
 

אין ולא  קבלן עצמאי וכי מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הספק, הנו בגדר 3.1

ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק ו/או מי 

מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או 

דין ואין הספק, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל  תאונה שיגרמו לו 
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  ., מאת העירייהו/או נוהג  לעובד ממעבידו

 
הספק יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  3.2

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 

בות וזכויות של סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחו

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

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

חויב כאמור לרבות תבו  הספק את העירייה בכל סכוםוישפה לעובד ממעבידו יפצה 

 ו"ד.הוצאות משפט ושכר טרחת ע

 
הספק מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע  3.4

 , על עדכוניו.1987 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

 
העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהספק החלפת עובדו/או כול פועל אחר שיראה  3.5

ביד בין עובדי הספק לבין לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומע

 העירייה.

 
לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה  3.5הספק מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  3.6

 נוספת.

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  3.7

 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. נוהג בנוגע 

 

 רת והתחייבות הספקהצה .4
 

מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל  4.1

ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי 

 נפרד מהסכם זה.

 
 את כל הטובין הציוד והאמצעים אשר נרכשו על ידההספק מתחייב לספק לעירייה  4.2

 מהספק בהתאם לדרישות המכרז והמפרט הטכני והוראות הסכם זה.

 
 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 4.3

 
לדאוג לביצוע השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו  4.4

במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, 

המכרז ולדרישות  העבודה לדרישותהזמנים לביצוע השירותים בהתאם  כמות ולוח

 המפרט הטכני והוראות הסכם זה.
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מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או קבלן ה 4.5

בהתקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי 

שירותים זהים ו/או  הקבלןובין גורמים אחרים עבורם מבצע חוזה זה עבור העירייה 

דומים ו/או אחרים, ומתחייב כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות 

 קבלןאחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. ה

שירותים אשר יש ו/או יהיה בהם יודיע לעירייה בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע 

 .כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור

 

מתחייב לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות הקבלנים או למי מטעמם, כל שירות  קבלןה  4.6

, בין הניתנים על ידו במסגרת חוזה זה לעירייההנוגע במישרין או בעקיפין לשירותים 

פרט לשירותים מטעם העירייה  -שהשירות כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה 

 .החלים עליו במפורש בתוקף חוזה זה. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן

 

 

 התמורה .5
 

 למכרז. 'זנספח כאמור בהצעת המציע  5.1

עותקים  3-( בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות  חשבון מפורט ב5( לחמישה )1בין האחד )  5.2

 שניתנו על ידו בחודש החולף.השירותים בגין 

ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית  7המנהל יבדוק את החשבון תוך   5.3

מהחשבון את הסכומים בגין הסעות תלמידים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, 

. עם קבלת לחוזה 13.4המפורטת בסעיף בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה 

הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי  אישור המנהל תוגש על ידי

 .המנהל

 ,על מנת שיתקנו קבלןלא אישר המנהל את החשבון האמור, יחזיר המנהל את החשבון לידי ה  5.4

ישולם הסכום הנקוב בו במועדים  -בהתאם להנחיות המנהל. אישר המנהל את החשבון 

חול מניין הימים מיום בו אישר המנהל את י - קבלןלהלן. הוחזר החשבון ל 6.5הנקובים בסעיף 

 החשבון המתוקן

ימים מהיום בו  45כל סכום אשר אושר על ידי המנהל ישולם לידי הקבלן בתנאי שוטף +   5.5

 אושר החשבון )או החשבון המתוקן( על ידי המנהל, וכנגד חשבונית מס כדין.

ון מלא או חלקי לעיל, ככל שהפרויקט ממומן במימ 5.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   5.6

באמצעות מימון ממשלתי, רשאית העירייה לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה 

ימי עסקים מקבלת המימון הממשלתי  10שתמומן באמצעות מימון ממשלתי, עד תום 

 .2017-()א( ו)ב( לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז2)ו()3בתנאים הקבועים בסעיפים 
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בהעברה בנקאית לחשבון הבנק ,אשר פרטיו ימסרו לעירייה במועד  ןקבלהתמורה תשולם ל  5.7

חתימת הסכם זה. לעירייה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם את התמורה 

 .באמצעי תשלום אחרים

 
במועד תשלומו של כל  קבלןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף, שישולם על ידי העירייה ל  5.8

 .תשלום ותשלום על פי חוזה זה

כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים ו/או על   5.9
 העסקה שעל פי חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

, לרבות רווח קבלןהתמורה הנה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת ל  5.10

הנדרשים, וכן יתר התחייבויותיו של עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים 

לא יתבע ולא יהיה רשאית לתבוע מהעירייה  קבלןעל פי חוזה זה או על פי כל דין וה קבלןה

העלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה וכאמור להלן, בין מחמת עלויות שכר 

תשלומי חובה  עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או

 .אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר

הקבלן ימסור לעירייה אישור תקף מאת פקיד השומה על שיעור פטור מניכוי מס במקור או   5.11

אישור לניכוי מס מופחת, ואחוזות החוף תפעל על פי אישור כאמור, כל עוד הינו בתוקף. לא 

אישור מפקיד שומה כאמור, תנכה העירייה מהתשלומים המגיעים לקבלן על  יומצא לעירייה

 פי חוזה זה את סכומי מס הכנסה על פי דין.

 

 

 אחריות פיצוי ושיפוי .6
 

הספק יהיה אחראי כלפי עירייה לכל נזק לגוף  ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  6.1

של אלה או לכל צד שלישי או לעיל ולכל אבדן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם 

לרכושו, לרבות ובמיוחד לכלי אצירה של פסולת מכול סוג, כתוצאה ממעשה או מחדל 

 בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או על ידי מי שנתון למרותו.

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

מל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או מים, ביוב, חש

עקב ביצוע העבודות. הספק מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת 

באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של העירייה ושל כול אדם או 

בדרך, מדרכה, שביל, ברשת המים, ביוב,  רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש,

 חשמל, טלגרף, טלפון, וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.

 
הספק  מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה,  6.3

 לעיל ו/או כתוצאה מהפרת 6.1בגין כול נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 

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

מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מייד 

ת הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהעירייה עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספ

עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא העירייה רשאית לנכות 

כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או 

 להשתמש בערבות הבנקאית שהספק מסר בידי העירייה לפי חוזה.  

 
מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הספק   6.4

הנמצא בשרותו של  הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

העבודות. הספק מתחייב לפצות ולשפות את העירייה מיי עם דרישתה הראשונה בכל 

ל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי סכום שיהא על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוט

 כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 

  

 ביטוחים: .7
 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד  7.1

 המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.

 
ו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמ 7.2

 המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.

 
הקבלן יפצה את הרשות  ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו)ה(,  7.3

הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות  להם.

 או נזק כנ"ל.לכל ובגין כל תאונה, חבלה 

 
הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו,  7.4

, או לפי כל דין 1968במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

או כתוצאה מביצוע  מתן השירותים נשוא המכרזאחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי 

. אם תתבע הרשות  על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא מכרזהשירותים נשוא ה

על הקבלן לסלק את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית 

 משפט בפסק דין סופי.

 
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או  7.5

וגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, דרישה, מכל עילה שהיא, שת

לעיל לכל אדם   7.3-ו 7.2, 7.1פים שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעי

 כולל לרשות  ו/או  לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

 
לי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומב 7.6

 הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן:
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ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו  7.6.1

 מסך:

 

 )דולר ארה"ב( או בשקלים חדשים על פי השער היציג 500,000$   - תובע 

 
)דולר ארה"ב( או בשקלים חדשים על פי השער  $500,000  - חודשים( 12מקרה ותקופת )

 .היציג

 
ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי  7.6.2

 הקבלן בקשר עם החוזה. 

 
, כולל העבודות נשוא המכרזביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע  7.6.3

 הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה. 

 
 ליסות יכללו התנאים הבאים:פוה 7.7

 הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח. .א

 בביטוח החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת. .ב

ייכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון  .ג

יום לפחות לפני מועד  60המבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות  

 הביטוח המבוקש.

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים. .ד

 נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי הרשות. .ה

 תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות. .ו

 
 הקבלן ימציא  לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן לשירותי כלי רכב עם מנוף הרמה 7.8

 חברת ביטוח., כשהוא חתום על ידי 'דנספח לפינוי גזם וגרוטאות, 

 
דלעיל, כולם או  7.5היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף  7.9

מקצתם, הרי מבלי להטיל על הרשות  חבות כלשהי בקשר לכך, תהא הרשות רשאית לבצע 

את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים 

, מכל סכום שעליה לשלם 15%בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של  אלה ששולמו על ידה,

 לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת

 :יחסי הצדדים .8
 

בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד.  8.1

כל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות ב

 מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
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עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן  8.2

בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה 

ת סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי לרבות תשלום שכר עבודה, זכויו

כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה 

לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור 

 בחוקי העבודה.

לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/אוהיה ו 8.3

חויב כאמור לרבות תבו  הקבלן את העירייה בכל סכוםוישפה לעובד ממעבידו יפצה 

 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע   8.4

 ניו., על עדכו1987 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה  8.5

ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד 

 ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

 
לא כול תמורה לעיל, ללא שיהוי ול 8.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  8.6

 נוספת.

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק  8.7

 .להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. ו/או נוהג בנוגע 

 

 

 ביצוע ערבות .9
 

עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית ו/או ערבות של חברת ביטוח, לפי   9.1

מסכום ההתקשרות השנתי  %10 -לחוזה, בסכום השווה לה. כנספח צ"ב הנוסח הר

, וזאת להבטחת ביצוע כל השירותים נשוא המכרזהמוערך, כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין 

 התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה.

חודשים ממועד חתימת חוזה זה, והקבלן מתחייב  13הערבות תהא בתוקף לתקופה של  

ם לפעם, לפי דרישת הרשות, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור. בכל להאריכה, מפע

מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת הרשות, תהא הרשות רשאית לממשה 

ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או 

 ה.לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות  על פי חוזה ז
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למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום   9.2

הערבות בלבד וכי הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי שירותי ההסעות שיינתנו בפועל 

 בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.

המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות   9.3

יסודית של החוזה, והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה  כאמור, תחשב כהפרה 

 לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על  הפרת החוזה.

מבלי  ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.   9.4

 לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

 

ק או הפסד העלול להיגרם לרשות, המזמינה עקב או בקשר עם הפרה או אי כל נז 9.4.1

 מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

 
כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, הרשות המזמינה עלולות להוציא או  9.4.2

 בהם בקשר עם חוזה זה. לשלם או להתחייב

 
י הערבויות, כולם בכל מקרה, כאמור, תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומ 9.4.3

או מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, 

 ההוצאות והתשלומים כאמור.

 :הפרות, ביטול מכרז ופיצויים  .10
 

, 7.1-7.2, 5.2, 3.3-3.4, 2.8-2.18, 2.2-26, 1.9-1.16הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  10.1

הנם תנאים עיקרים ויסודיים בחוזה  12.1, 11.4-11.5, 10.7, 10.1-10.5, 9.1-9.3, 8.7

והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

לחוזה, כשהם צמודים  7.7מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב בסעיף  10%בגובה 

הא ידוע למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שי

במועד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות  לכל סעד ותרופה אחרים, 

 המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב 10.2
שבו לא ביצע הספק את  בכל מקרה "(, פיצויים מוסכמים, )להלן: "התמורה החודשית

השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הספק אחר 
 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:

 

 פיצוי מוסכם  הפרה מס'

 ₪  500 גזם שנשפכו תוך כדי איסופם שאריותאי ניקוי גזם /  1

לוא התשלום יחול על מ גרימת נזק לתשתיות לכל מקרה. 2
 הקבלן

 לכל יום ₪   1700אי הצבת כלי רכב ליום עבודה בודד ללא הודעה  3



 

 
 

 עיריית עפולה 21/22  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי אתבז מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

49 

 
הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום  10.3

 ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.
ווים את הפיצוי מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הספק המה 10.4

ימים והחלטתו  15המוסכם והקבוע דלעיל, הספק רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  
 של ראש העירייה בנושא הינה סופית. 

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה  10.5
בסעיף זה כדי לפגוע  אין באמורו שהוא כנגד העירייה בשל כך ו/או טענה מכל מין וסוג

 דין. בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 

 ויופעלו בזה זה תלויים בלתי הקנס מנגנוני יהיו ,אחד מקנס יותר להפעיל מקום יש אם 10.6
 .במקביל

 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .11
 

ות את החוזה, כולו או ו/או לשעבד ו/או להמחאו להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הספק 11.1
חלקו, או 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.

בין אם נעשתה מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ו  25%העברת  11.2
 לעיל. 9.1בחלקים, ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה  11.3
לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך 

 .מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון

להעסיק קבלן משנה  אין הספק רשאימבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי  11.4
שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של 

 הספק בכל האמור בהסכם זה.

 
 

 הפרה ובטלות החוזה   .12
 

פ"י חוזה זה, יפצה הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו ע 12.1
הספק 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 החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק 

 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:בלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  מהן וזאת מ
  

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא  12.1.1
, אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והספק לא עשה כן

לעכב כל  ין. זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל ד
תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של 

 ההסכם. 

 להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. 12.1.2

 שעות לפחות  24מוקדמת של 

אי הצבת כלי רכב מעל ליומיים עבודה  ללא הודעה מוקדמת  4
 שעות לפחות  24של 

  לכל יום₪   2,500

שעות ללא הודעה  8אי ביצוע יום עבודה מלא של  .5
 למנהל . מוקדמת

 לכל שעה ₪  300

 למקרה ₪  400 מטר  5אי ביצוע ניקיון יסודי מסביב לערמה ברדיוס של  6
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מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה  12.2

 : יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים
 

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   12.2.1
 יום מיום הטלתו.  20

 אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  12.2.2
בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם  12.2.3

 הממונה על נכסי הספק. 
 

ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  הופסק תוקפו של 12.3
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הספק עד להפסקת תוקפו כאמור. 
 

על פי הסכם לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה   10.3 -ו 10.2 10.1אין באמור בס"ק  12.4
 זה ו/או על פי כל דין. 

 

 מפעולה תוהימנעוויתור  .13
מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן  תהימנעוכל ויתור, 

 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי ההסכם .14
, ולא תשמע כל טענה ה של הצדדיםובחתימת מורשי החתימ אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב

 על שינוי בעל פה או מכללא.

 ערבות לחוזה .15
 

זה,  יפקיד  הספק בידי  להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז 15.1
עשר –)במילים ₪  40,000)העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

)להלן: .  2ד'למסמכי המכרז כנספח  בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף  (  ₪עשרה אלף 
 "(.ערבות לחוזה )ערבות ביצוע("

, בכל תקופת תוקפו של תקופת החוזה ממועד התחלת, הא לתקופת ההסכםערבות תה 15.2
תחליט  הותוארך בהתאמה ככל והעיריי יום לאחר תום תקופת ההסכם 60החוזה ועוד 

 להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.

ממש את זכות הברירה )"אופציה"( ולהאריך את  תקופת ההסכם היה ותחליט העירייה ל 15.3
 60לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  15.4

עירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית הארכתו. ה
בכל מקרה שהמנהל מצא כי הספק הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 

 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה. 24

 שונות .16
 

והמותנה ביניהם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם  מוסכם 16.1
במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 
הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, 
קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 

בחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין אלא אם נעשה בכתב ו
 שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  16.2
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 אר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.שעות לאחר הנשלחה מבית דו 72נתקבלה 
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מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  16.3
 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 הספק הזוכה  ראש העיר

   

   גזבר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת העירייהחותמ
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 1ד' נספח

 אישור עריכת ביטוחים
 

 

 אישור קיום ביטוחים
 

הנפקת תאריך 
אישור 

(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור ם זאת, תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד ע

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ
 האישור

 שם 

ם שלובים עיריית עפולה ומי מטעמה וגופים עירוניי

 ("הרשות""/ה/)"המזמין

 שם

............ 

"הקבלן" 
ו/או 

 "המזמין"

 

 שירותים ☒

אחר: איסוף ☒
ופינוי פסולת 

גזם במשאיות 
 מנוף

 

 

 מזמין שירותים☒

 אחר: רשות☒

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען: 
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 כיסויים

 סוג הביטוח
 גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 יסההפול

נוסח 
ומהדורתה
פוליסה 
בסיס 
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 בתוקף נוספים כיסויים

 מטבע סכום
 ש"ח

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 רכוש 
"צ.מ.ה" משאית, 
ציוד נלווה לרבות 

 מנוף

 ויתור תחלוף,    309    ערך מלא    
 נזק צמה,  312
 טבע,  313
 המבקש מבוטח,     318
 "ראשוניות", 328

 צד ג'
לרבות צ.מ.ה ורכב 

המתופעל מפני רכוש 
וכן גוף )שאינו 

מכוסה בביטוח 
 חובה(

 אח' צולבת,  302    2,000,000    
 הרחב שיפוי,  304
 קבלני,  307
 ויתור תחלוף,        309
 נזק צמה,  312
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 , מבוטח נוסף בגין המבקש 321
 המבקש כצד ג, 322
 ",ראשוניות" 328

 , רכוש המבקש צד ג 329

 ביטול סייג חבות:מקצועית
 ביטול סייג "רשלנות רבתי"

 ,304,307,309,319,328     20,000,000     חבות מעבידים

ים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי בכפוף, לשירותים המפורטפירוט השירותים )

 נשוא הביטוח: איסוף ופינוי גזם וגושית לרבות באמצעות מנוף הרמה. 067 ,057, 033, 004המצוין בנספח ג'(: 

 60כנס לתוקף אלא יי לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינויביטול/שינוי הפוליסה: 
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום

 חתימת המבטח:
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 2ד'  נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית עפולה

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

________ )להלן : "המציע"( אנו  ערבים בזאת על פי בקשת __________________  ח.פ. _____
שלושים אלף  -)במילים ₪  30,000_____________    –כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל 

עבור עיריית עפולה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות וזאת בקשר לשירותי כלי רכב עם מנוף הרמה   ₪(
 .21/22ובהתאם לדרישות המכרז …………. להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום 

 

יום מקבלת  דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן 

או בכל דרך אחרת, ומבלי כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית 
 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

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

 הנ"ל.

 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  
15/00/00. 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(_____________ ועד בכלל.

 ינו אחרי ......................... לא תענה.דרישה שתגיע אל

 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________
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 ח ה'נספ

 המציע הצעת

 

 לכבוד

 "(העירייה)" עיריית עפולה

 21/22' מס פומבי מכרז                    

 גרוטאות לפינוי גזם ופסולת  לשירותי כלי רכב עם מנוף הרמה

 .יע", שם המכרז ושם המצהמציעבאופן ברור "הצעת  מצויןמסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, עליה 

 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .1
 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________

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

ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי 
להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, לפרק אחד או יותר את הציוד המכרז והחוזה לרבות הדרישות 

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

 
 הצעת המציע .2

 

  .שעות עבודה ביום כולל נהג 8הצעת המחיר הינה עבור שירותי מנוף לפינוי גזם וגרוטאות          

 
 % -הנחה ב ₪ מחיר ליום עבודה  השירות 

 ים במילהנחה %  

1 
מנוף לפינוי גזם וגרוטאות, כולל ארגז 

 מ"ק לפחות 30בנפח של 
1,780  ₪  

  

2 
מנוף לפינוי גזם וגרוטאות, כולל ארגז 

 מ"ק לפחות 24בנפח של 
1,620  ₪  

  

 
 

   

 מובהר בזאת כי המחיר אינו כולל מע"מ .1
 מובהר בזאת כי הרשות ראשית לבחור יותר מזכיין אחד לטובת נושא מכרז זה. .2
 מובהר בזאת כי הרשות רשאית לשכור יותר מכלי עבודה אחד ליום . .3
מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר  למחיר  .4

נשוא הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה זאת העירייה מראש ובכתב ע''י מורשי 
 עירייה .חתימה ב

 

 מילוי המחיר בכל אחד מהסעיפים לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 

______________                          __________________ 

 תאריך:______________
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 המציע וחותמת חתימה        תאריך                


