
 

  

   07/2020 'מכרז מס
ת ים עירית קרלאספקת שירותי גרירת גרוטאות ורכבים מתחו

 מלאכי 
  

  
  מהות ההזמנה

  
שהושארו ברשות הרבים  לאספקת שירותי גרירת גרוטאות רכביםמבקשת בזה לקבל הצעות  קרית מלאכי עיריית 
, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד ("העבודותלהלן:" )העיר בתחום 
 הימנו.  

 . כמו כן בהתאם לשיקול דעתהבמסגרת מכרז זה  ועדת המכרזים תהא רשאית להכריז על מספר זוכיםיובהר כי 
 הגדלת היקף הזוכים במכרז.  , בין היתר, לצורך בכל שלב שהוא לפרסם מכרז/ים נוספיםהעירייה תהא רשאית 

תיבת בנמצא כי קיימת הצעה יחידה  אם לרבות  המועדים בקשר למכרז זה ועדת המכרזים תהא רשאית להאריך את
 המכרזים.

  
  מסמכי המכרז

  
 המסמכים המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: 

  
  תנאי ההזמנה והוראות כלליות למשתתפים. -מסמך א '
  הצעת הקבלן. -מסמך ב '
  .ונספחים חוזה -מסמך ג '

  
 .ו/או להורידם מהאתר העירוני  משרדי המחלקה המשפטיתניתן לקבל ב את מסמכי המכרז 

  
  תנאי סף .1
  

 להשתתפות במכרז:   תנאי סףרשאי להשתתף במכרז מציע שעומד בתנאים הבאים אשר מהווים 
 

  

 מחזיק ברישיון תקף לביצוע גרירה של רכבים.המציע  .1.1
  . בעל רשיון עסק כדיןהמציע  .1.2

 . בעלים או מחזיק של מגרש לגריטת כלי רכב ע"פ הוראות הרשויות המוסמכות .1.3

 
 והוראות נוספות המציעצהרת ה .2

 
מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות על בכל החיקוקים וההוראות החלות מצהיר כי הוא עומד המציע 

 העובדים המועסקים בידי קבלנים.  
 המצורפים במכרז זה יםעל המציע לצרף תצהירים חתומים כדין לפי הנוסח

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. 

 מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר. 

בו, נושא משרה באחד מהם, וכל מי מטעמו של אחד בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין 

מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בשום אופן שהוא, לרבות 

 החלפת מידע, הערכות או הבנות.

 

 אישורים  .2
  על המציע להמציא לעירייה את המסמכים הבאים: בנוסף

  
אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג )כהגדרתו  .א

(, בדבר ניהול 2005 -בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם 
 .1976 –ת גופים ציבוריים, התשל"ו לחוק עסקאו

וגשת ע"י תאגיד, תצורף להצעה תעודת התאגדות של במקרה שההצעה מ .ב
 אישור עו"ד/ רו"ח בדבר מורשי החתימה בתאגיד;   התאגיד;

  אישור בתוקף של משרד התחבורה המעיד, כי המציע מורשה ע"י המשרד לבצע גרירת כלי רכב. .ג

תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף  - העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .ד

 –)להלן  1976 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

כי במעמד הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר עם ,  בחתימתו  מאשר"סעיף האיסור"( ולכן המציע 

  "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.

 
לעיל. ,יצרף המציע צילום רישיון , כי בבעלותו או רכב גרר כמצוין לצרף להצעתו אישור על המציע .ה

בו יצוין )בתוקף וביטוח חובה בתוקף של רכב הגרירה ,או הסכם ליסינג של המציע עם חברת ליסינג  

  (מס' הרישוי של הרכב ושם המציע

  אישור רשיון עסק כדין .   .ו

 הוכחה בדבר בעלות או חזקה במגרש לגריטת כלי רכב ע"פ הוראות הרשויות המוסמכות.   .ז

  

 
   כללי -תאור העבודות. 3
  

 דרישת העירייה. דין וביצוע גרירת גרוטאות רכב, בתחום השיפוט של העירייה בהתאם ובכפוף ל
  
 הכל כמצוין במסמכי המכרז  -

  
  הצהרות המציע .4
  

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי החוזה  .א
ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל 

ם על כל הכל כמפורט במסמכי החוזה. המציע יחתו -מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 
 מסמכי המכרז. 

  
בשטח העיר, בחן  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע סייר .ב

את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי שטח האתר לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י 
 ההסכם. 

  
 כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים באתר  .ג
 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  -

  
 (בין במעשה ובין במחדל)של המציע קשורה לפעילותו בין אם היא מכל סיבה שהיא  –העירייה רשאית  .ד

 . לאלתר קופת ההתקשרותלהפסיק את ת –של המציע ובין אם היא לא קשורה לפעולתו 
  

  שינויים הסתייגויות ותיקונים .5
  

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה.  .א
  

 העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז.  .ב
  
  הבהרת מסמכי החוזה .6
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

לקצין בטיחות וביטחון  לגבי מכרז זה, יהיה רשאי לפנות בכתבמבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה שמשתתף 

 .12:00בשעה   09.03.20ליום החל מיום הפרסום ועד , m.org.il-aria@kבמייל בעירייה, מר אריה יוסף, 

 
בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף  אליו 

 מכוונת שאלתו. 
m.org.il-www.k שכתובתו:  16:00בשעה  10.03.20עד ליום תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה 

לעקוב באתר האינטרנט של העירייה, אחר שינויים והבהרות הנוגעים למכרז זה, וזאת עד המועד באחריות המציע 

 האחרון להגשת ההצעות.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים ו/או תיקונים 

בעקבות תשובה להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים במסמכי המכרז, כולל בהסכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם 

 ו/או תיקונים כאמור, יהפכו אלה לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה   

המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל  בחינה  ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות
 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.  -שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

לא תתקבל לאחר חלוף  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 
 המועדים שצוינו לעיל .  

 
 בוטל .7
  
  הגשת הצעות, מועדים .8
  

מסמכי המכרז  כלעל המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת למסמכי המכרז. ההצעה תכלול את  .א
  כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.

  
בבניין העירייה,  2בחדר סגן ראש העיר, בקומה הצעת המציע כאמור תוכנס לתיבת המכרזים, שנמצאת  .ב

סגורה בציון מספר המכרז על  09:00בשעה  17.03.20לא יאוחר מיום  קרית מלאכי 20רחוב ז'בוטינסקי 
  גבי המעטפה.

  

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן העירייה רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז 
 העירייה.בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהלתיות ו/או ארגוניות ו/או אחרות, לפי שיקול דעת 

העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה  
 המוצע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר. 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר 
 פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור. 

 יובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית להכריז על מספר זוכים במסגרת מכרז זה בהתאם לשיקול דעתה וכן לפרסם
 מכרז/ים נוספים בכל שלב שהוא לכל צורך שתראה לנכון ובכלל זה לצורך הגדלת היקף נותי השירות. 

 , במכתב רשום או בהודעת מייל, על הזכייה במכרז. /יםהעירייה תודיע לזוכה

 שלא לקבל הצעה יחידה שתוגש במכרז. העירייה תהא רשאית 
 

המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז את כל הזוכה ימים ממועד ההודעה, ימציא  14תוך 
 והודעת העירייה ויחתום על החוזה על נספחיו. 

  
  

                                         אליהו זוהר                       
  

 עיריית קרית מלאכיראש                            

mailto:aria@k-m.org.il
http://www.k-m.org.il/
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

  
   

  הצעת הקבלן -מסמך ב' 

 
  קרית מלאכי העיר למתן שירות גרירת ואחסון גרוטאות רכב מרחבי  07/2020מס' מכרז   הנדון:  

   
 אני הח"מ קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז על כל נספחיו.    .1
  

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על  
 העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

.2 

  
 אני מצהיר בזאת כי:  .4
  

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה.  .א
  

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על מנת לבצע את  .ב
העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים במסמך 

 החוזה .  –ג' 
  

 י הוראות המכרז/החוזה. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פ .ג
  
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ולמסמכי  .5

 החוזה ולשביעות רצונה המלאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה. 
  
ימים מתאריך  14אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח. 
  
על ידי הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה שינתן לי  .7

 העירייה.  
  

 . מהמועד בו העירייה תודיע לי על זכייתי במכרזימים נוספים  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי למשך  .8
  
בזכותי להשתמש בגרוטאות כחומר ו בהתאם לקבוע במסמכי המכרזהנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות   .1

  . ללא תמורהגלם, 
  

קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל התנאים הכתובים במסמכי . אני  מצהיר בזאת כי 11
  על כל נספחיו ללא כל עוררין.

 בכבוד רב,                                                                                                                             
  

            ____________________                 
 חתימה 

  
 

_______________________________  :(נא לציין שם מלא)שם המציע 
מספר ת.ז./ח.פ:.________________________________________ 

 כתובת:______________________________________________ 
  

 _______________ :_דוא"ל  טלפון:____________________
  
 

 תאריך:___________________ 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

  
  מסמך ג'

  
  חוזה לפינוי והובלת גרוטאות

  
      שנערך  ונחתם ביבנה ביום  

  
 בין: 

  
  קרית מלאכיעיריית 

 1מרח' ז'בוטינסקי 
  ("העירייהלהלן:" ) 

  -מצד אחד  -
  

 לבין: 
  

 ________ . /ח.פ______________; ת.ז             
 מרח' ____   

 טל'                                          
  

 ("הקבלן"להלן: )
  -מצד שני  -

  
  

לאספקת שירותי גרירת גרוטאות ורכבים מתחום עיריית  07/2020והעירייה פרסמה מכרז מס' פומבי מ"פ   הואיל :     
 קרית  מלאכי,

 ותים הגיש כדין הצעה למכרז הנ"ל, והמבצע השיר     והואיל :  

וועדת המכרזים של העירייה בישיבתה מס' ___________מיום ___________המליצה   בפני ראש העיר והואיל:       
לקבל את הצעתו של המבצע השירותים ולמסור לו את ביצוע העבודות המפורטות בחוזה במפרט וביתר מסמכי 

 המכרז. 

העירייה בהחלטתו מיום ___________אישר את החלטתה הנ"ל של ועדת המכרזים והוחלט למוסר וראש        והואיל:
 למבצע השירותים את ביצוע העבודות והכל כמפורט להלן:

  
  

 : לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן  
  

  המבוא .1
  

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1
  

 כל הכותרות בחוזה זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן להם אופי פרשני.   1.2
  

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות, כמוגדר להלן:  1.1 
  

 "החוזה/"  
 חוזה זה על נספחיו, אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   - "ההסכם" 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

   הקבלן ולרבות נציגיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל העובדים    - "הקבלן"
 שיועסקו על ידו לצורך ביצוע חוזה זה וכל הקשור אליו.     

  
 או מי שיוסמך על ידו.   מנכ"ל העירייה      - המנהל""      
  

 מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן, ע"י המנהל לפקח על ביצוע ההובלה והפינוי עפ"י חוזה זה.      - "המפקח"      
  

 "הרכב/" 
שהעירייה  1984 -ושארו ברשות הרבים כאמור בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד גרוטאות רכב אשר ה  -"הרכבים "

תחליט על גרירתן, בהתאם להוראות החוזה והוראות כל דין, ואשר הקבלן מתחייב על גרירתם למגרש 
 הגרוטאות. 

  
סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו של המנהל 

 להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
  

  מהות ההסכם .2
  

הושארו ברשות הרבים,  הקבלן יספק לעירייה שירותים לביצוע פעולות הובלה, גרירה ואחסון של גרוטאות רכב, אשר
 חודשים, והכל כמפורט בחוזה זה להלן.  12אשר יקבעו על ידי העירייה ,וזאת לתקופה של 

  

  תקופת ההסכם .3
  

 מיום חתימתו.  חודשים 12הסכם זה הינו לתקופה של     1.1
  

והעירייה תהא  החודשים הראשונים לתקופת ההסכם תהווה תקופת ניסיון לקבלן, 4התקופה של  1.2
יום מראש ובכתב, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של  14רשאית להודיע לו על הפסקת ההתקשרות 

המנהל בין אם הקבלן יעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה ובין אם לאו, ולקבלן לא תהיינה תביעות ו/או 
 טענות כספיות או אחרות. 

  
ות עם הקבלן בכל עת. היה והחליטה העירייה על הפסקת העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשר 1.3

ימים מראש. הודיעה העירייה לקבלן על הפסקת  7ההתקשרות, תודיע העירייה לקבלן בכתב על כך 
 ההתקשרות לא תהינה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בנוגע לסיום ההתקשרות. 

  
רה מסודרת של כל השירותים שניתנו על בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה יפעל הקבלן להעב 1.4

ידו לנציגי העירייה או לקבלן אחר שיבוא במקומו, וכל המסמכים שהוכנו ע"י הקבלן יועברו על ידו לנציגי 
 העירייה ו/או למי שהיא תורה. 

  
קופות נוספות  תארבעהעירייה תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של חוזה זה ב 1.5

חודשים כל אחת או תקופה קצרה יותר, כפי שיקבע ע"י המנהל ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות  12בנות 
 חודשים.  60לא תעלה על 

  
יום לפני מועד סיום הסכם זה  30החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך לקבלן  1.6

 והצדדים יחתמו על הסכם הארכה. 
  

  העבודות נשוא הסכם זה .4
  

 .של הרכבים והכל כפי שיפורט להלן במסגרת ההתקשרות יבצע הקבלן עבור העירייה את פעולות ההובלה והפינוי
מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מטרת החוזה הינה להביא לביצוע יעיל ומהיר של 

עפ"י חוזה זה כולל את ביצוע כל העבודות, עפ"י פינוי גרוטאות הרכב מתחום השיפוט של העירייה וכי היקף עבודתו 
חוזה זה, על מנת להביא להשגת מטרה זו בצורה היעילה והטובה ביותר, תוך עמידה בלוח הזמנים שהוסכם בחוזה 

  זה.
  

  הובלת הרכבים .5
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

כפי הקבלן מתחייב בזאת להוביל ולפנות מהעיר לאתר הפינוי כל כמות גרוטאות רכב, שהושארו ברשות הרבים  5.1
ידי העירייה מעת לעת במהלך תקופת החוזה בהתאם להוראות חוזה זה וזאת בהתאם לתנאים -שיידרש על

  הבאים:
  

ההובלה תבוצע לאתר הפינוי באופן שלא יסכן את הציבור ועל פי הוראות העירייה כפי שימסרו לקבלן  .5.1.1
  מעת לעת.

  
יכולת למלא אחר חיוביו של הקבלן  הקבלן יהא אחראי לכך שמשאיות הפינוי יהיו תקינות ובעלות .5.1.2

  כלפי העירייה עפ"י חוזה זה.
  

הקבלן יבצע ההובלה במיומנות בדייקנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על נוהלי הזמנת ביצוע  .5.1.3
פינוי והובלה ולוח זמנים בהתבסס על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות של המנהל ורק לאחר שניתן 

  ראש לביצוען.אישור המנהל בכתב ומ
  

אין באישור המנהל לביצוע העבודה כדי לפטור את הקבלן מן הצורך לקבל את אישורם של הגופים  .5.1.4
  המוסמכים עפ"י חוק, לצורך ביצוע העבודה.

  

הקבלן אחראי לקיום הוראות כל דין, לרבות חוקים, תקנות וצווי התעבורה ו/או איכות הסביבה  .5.1.5
ל התוצאות של עבירה כלשהי על הוראות אלה ו/או כל דין אחר הרלוונטיים, וכן מתחייב לשאת בכ

 החל על ביצוע חיוביו על פי חוזה זה 
  

שעות ממועד קבלת  24הקבלן מתחייב לפנות רכבים לאתר הפינוי עפ"י דרישות העירייה וזאת תוך  .5.1.6
 ההודעה. הפינוי יבוצע בתיאום ובנוכחות מפקח אשר יחתום על אישורי ביצוע הגרירה.

 
מתחייב לפנות את  בהר כי במקרה בו יקבע המנהל כי פינוי הרכב נדרש באופן דחוף, הזוכה במכרז יו

 שעות ממועד ההודעה שמסר לו המנהל. 4הרכב בהתאם לדרישות המנהל וזאת בתוך 
  

ידי העירייה מעת לעת -הקבלן יפנה ויוביל את הרכבים מהעיר, בכמויות ובתדירות כפי שיידרש על .5.1.7
   (.לא כולל חגי ישראל) דעתה בימים א' עד ו'ולפי שיקול 

  

הקבלן יהא אחראי לכך שהרכבים הוטענו והועמסו בצורה בטוחה ונאותה בטרם תחל המשאית  .5.1.8
  בהובלה.

  

 יהא אחראי לכך שמשאית הפינוי לא תחל בהובלה מבלי שתעודת משלוח של המשאית הקבלן .5.1.9
  .ידי המפקח-הפינוי עבור אותה הובלה תהא חתומה על

  

הקבלן יתעד את הרכבים נשוא הפינוי בטרם הפינוי וההובלה ולאחריה ומכל צדדי הרכב לרבות  .5.1.10
  מתיעוד זה באופן מסודר וצבעוני  בתמונות צבעוניות ויעביר לעירייה יחד עם תעודת המשלוח העתק

  

ים הקבלן יהא אחראי לפריקת הרכבים ממשאית הפינוי באתר הפינוי בהתאם לכללים ונהלים החל .5.1.11
  במקום.

  

הקבלן יהא אחראי לכך שכל עובד, שלוח, קבלן משנה ו/או כל אדם אחר הבא מטעמו יקיים בכל זמן  .5.1.12
שהותו בשטח העירייה אחר כל נהלי העירייה ויישמע להוראות נציגיה, ובפרט בנושאי בטיחות .למען 

ו רכוש אשר נגרמו הסר ספק מובהר בזאת, כי העירייה לא תשא בכל אחריות לנזק או אובדן לאדם א
כתוצאה מאי שמירת ו/א ציות לנהלים והוראות כאמור ו/או התרשלות של עובד ,שלוח, קבלן משנה 

  ו/או כל אדם אחר מטעם הקבלן כאמור.
  

 ידי המפקח-בטופס שיימסר עלבגין כל רכב שיילקח מתחום השיפוט של העירייה יצויד הקבלן  .5.1.13
  ר אצלו הטפסים למעקב ולביקורת בכל עת שיידרש.. הקבלן ישמובמעמד ביצוע הפינוי מהשטח

  

הקבלן מתחייב שגרוטאות הרכב שנגררו ולא נדרשו חזרה ע"י בעליהם לא יוכשרו לנסיעה אלא יפורקו  .5.1.14
לחלקים/גריסה. בגין כל גרוטאת רכב אשר תמצא נוסעת על כבישי המדינה מתחייב הקבלן לשלם 

  בנוסף לכל סעד אחר לו זכאית העירייה בהתאם לדין. ש"ח לעירייה וזאת 20,000פיצוי מוסכם בסך 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

  
באחריות הקבלן להודיע למשרד הרישוי על ביטול הרכב מרישומי ממועד גרירת הרכב יום  90בתום  .5.1.15

  משרד התחבורה כרכב שמורשה לעלות על הכביש.
  

 

  הצהרות והתחייבויות כלליות של הקבלן .6
  

 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: 
  

הקבלן מצהיר, כי קרא את כל תנאי חוזה זה על נספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  .6.1
לביצוע העבודות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו 

 "י חוזה זה בהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו. עפ
  

קבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ומושלמת, כפי שמומחה בתחומו היה  .6.2
  מבצען, והוא יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העירייה.

  

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות כל דין ולקבל את כל האישורים הנדרשים עפ"י כל  .6.3
 דין, לפני התחלת ביצוען. 

  
 הקבלן מוסיף ומתחייב בזה כלפי העירייה כדלקמן:  .6.4

  
-לדאוג לכך כי כל הנהגים העובדים ו/או הקבלנים מטעמו שינהגו במשאיות הפינוי ואשר יועסקו על .6.4.1

ו/או יהיו מעורבים בביצוע ההובלה יחזיקו בכל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע ידו 
התחייבויות על פי חוזה זה, כי תתאפשר להם מנוחה סבירה, כי יהיו כשירים, מיומנים ,מאומנים 

  ומודרכים כהלכה לצורך ביצוע תפקידיהם כנדרש על פי חוזה זה.
  

פי -פי הדין לביצוע התחייבויותיו על-ים והאישורים שיידרשו עללהשיג את כל הרישיונות, ההיתר .6.4.2
 חוזה זה, ולשלם כל האגרות והתשלומים בקשר לכך, במידה שיחולו. 

  
הקבלן יהא רשאי לבקש ארכה מהמנהל להארכת מועד סיום כל העבודות ו/או חלקן, המוטלות עליו עפ"י  .6.5

חוזה זה, ולמנהל תהא הזכות להאריך לו את המועד לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך התחשבות בסיבות שגרמו 
 לפיגור בביצוען, לרבות סיבות שאינן קשורות בקבלן. 

  

  סמכויות המפקח .7
  

  מתחייב להישמע להוראות המפקח, בכל דבר ועניין שיש לו קשר עם ביצוע העבודות.הקבלן  .7.1
  

  המפקח יהא רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען. .7.2
  

מפקח יהיה רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה ע"י הקבלן, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא ה .7.3
.  

  

 הקבלן והמפקח, תובא המחלוקת בפני המנהל והחלטתו תהא מכרעת וסופית. בכל מקרה של חילוקי דעות בין  .7.4
  

  הערכות .8
  

  לצורך ביצוע העבודה, יערך הקבלן באופן היסודי והיעיל ביותר בכדי לספק את השירותים ברמה הנדרשת. .8.1
  

  הקבלן יהא ערוך לבצע פעולות פינוי והובלה של רכבים, על כך הכרוך בכך. .8.2
  

  ויחזיק בידו את כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה, לרבות כלי רכב, ציוד קשר וכדומה. הקבלן יהא ערוך .8.3
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

  כוח אדם .9
  

הקבלן יחזיק ברשותו ויעסיק לצורך ביצוע העבודה במהלך כל תקופת ההסכם כוח אדם מקצועי, בעל ניסיון  .9.1
  והכשרה בתחום הרלבנטי .

  
שמירה על הוראות כל דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או כל הקבלן יעסיק את עובדיו ו/או מועסקיו תוך  .9.2

נוהג ומנהג המחייבים במסגרת יחסי עבודה, ולרבות ניהול תיק ניכויים כדין לעובדים ועמידה בכל הוראות 
  הדין והסכם קיבוצי בנוגע לתנאי העסקתם.

  

פלילי מטעם המשטרה לכלל כוח  הקבלן מצהיר, כי יש בידו עובר לחתימה על החוזה, אישור על העדר רישום .9.3
האדם אותו הוא מעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה. את האישורים האמורים יציג הקבלן לעירייה 

  במעמד החתימה על החוזה. מובהר בזאת, כי העדר אישור שכזה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  

עסקיו או שלוחיו לעניין השירותים והסכם זה, המנהל רשאי להורות לקבלן בכל עת להחליף מי מעובדיו, מו .9.4
 והקבלן יהא מחויב למלא אחר דרישה זו לאלתר. 

  

  חובה דיווח .10
  

הקבלן ידווח למנהל ויספק לו כל מידע בקשר לשירותים ולהסכם באם יידרש לכך על ידו, ובכלל זה ידווח  .10.1
  הקבלן למנהל בכתב באופן שוטף על ביצוע העבודות.

  
י לבקר בכל עת במשרדי הקבלן ובאתר הפינוי על מנת לבצע ביקורת ולעמוד מקרוב על אופן המנהל יהא רשא .10.2

  ביצוע העבודות ובלבד שיעשה כן שעות העבודה.
  

, יכין הקבלן מדי חודש, עפ"י דרישת המנהל, דו"ח פעולות בכתב לגבי הרכבים מהוראות הסכם זהמבלי לגרוע  .10.3
 שבטיפולו והתקדמות הטיפול בהם. 

  

  התמורה .11
  

 90בתמורה למילוי המלא והמדויק של כל התחייבויות הקבלן, המפורטות בחוזה זה, זכאי הקבלן לאחר תום  .11.1
שלא הוחזרו כחומר )בהתאם לדין( יום מיום גרירת הרכב עפ"י דרישה של העירייה,  למכור את הגרוטאות 

ימים  3הקבלן יציג לעירייה בתוך  (."התמורה"להלן: )גלם למפעל לגריסת מתכות ו/או לחלקי חילוף בלבד 
  ממועד דרישת העירייה בכתב ,  את סכום התמורה אשר קיבל בגין הגרוטאה נשוא הפניה .

  
ממועד   יום 90 -ידוע ומוסכם כי לקבלן, כי במידה ובעל הרכב יבקש החזר הרכב לחזקתו בתוך תקופת ה .12

+ מע"מ כדין וכן הוצאות יומיות כוללות  ₪ 250הגרירה, ישלם בעל הרכב הוצאות גרירה קבועות בסך של 
  ליום בתוספת מע"מ כדין. ₪ 100העומדות על סך של 

   
בכל מקרה שבו בעל גרוטאת הרכב ידרוש את החזר הרכב ואין באפשרות הקבלן להשיב את הרכב מכל סיבה  .12.1

 250הקבלן ישלם את ערך הרכב מכיסו לבעל הרכב בניכוי הוצאות בסך  –יום  90 -שהיא בתוך התקופה של ה
  +מע"מ כדין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה נוספת בגין כך. ₪

 

  במקרה בו הרכב יפונה ע"י הקבלן בטעות ישיב הקבלן את הרכב במהירות האפשר על חשבונו . .12.2
  

דלעיל הינה התמורה  האמורפי -למען הסר ספק, הצדדים מצהירים בזה כי התמורה המשתלמת לקבלן על .12.3
פי דין, והקבלן לא יהא זכאי לכל -פי חוזה זה ו/או על-הבלעדית והמלאה בעבור ביצוע כל חיוביו של הקבלן על

או תביעה באם לא יפנו אליו זכות נוספת כלפי העירייה או לזכות כלשהי בנכסיה. לקבלן לא תהא כל טענה ו/
ו/או בגין תמורה ו/או תשלום ו/או החזר הוצ' כלשהן בגין בגין ביצוע העבודות ע"פ  לעילבעלי הרכב כאמור 

  הסכם זה  .
  

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,בחתימתו על חוזה זה, כי הוא מוותר על כל תביעות ו/או טענות, מכל סוג ומין,  .12.4
  ין העבודות, למעט התמורה המוסכמת כאמור.לכל שכר ו/או כספים בג
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

  נורמות התנהגות .13
  

הקבלן יבצע את כל העבודות תוך הקפדה מרבית על כבוד בעלי הרכבים, תושבי העיר וכל אדם  באשר הוא,  .13.1
  ועל מתן יחס אדיב, מתחשב וסובלני כלפיהם.

  
ומהיגררויות לפרובוקציות העלולות להיגרם הקבלן ימנע ככל שניתן מעימותים, וויכוחים עם בעלי רכבים,  .13.2

מחמת הנסיבות ועקב מצוקתם של בעלי הרכבים, ובכל תוך שמירה על גירשה מקצועית, אדיבה ועניינית כלפי 
  בעלי הרכבים.

  

הקבלן יבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה במסירות ואחריות ותוך הימנעות מרבית מגרימת נזק כל שהוא  .13.3
 לנפש ולרכוש. 

  

  אי קיום יחסי עובד מעביד .14
  

בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ובין העירייה, לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד,  וביחסיו עם העירייה  .14.1
  מהווה הקבלן, קבלן עצמאי.

  
הקבלן מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד מעובדיו ו/או קבלן  .14.2

נה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, מש
וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד 

  ולא יהיו בינם לבין העירייה יחסי עובד מעביד, מכל מן וסוג שהוא.
  

לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, שכר עבודה )ל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו כ .14.3
,זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום 

ועסקו על ידו לצורך , כל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שי(סוציאלי אחר
ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם ,והעירייה לא 

  תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה.
  

היה וייקבע ע"י ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן  .14.4
בדיו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה את העירייה ו/או כל מי מטעמה בגין כל ו/או מי מעו

נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד 
  כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע ע"י ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל  .14.5
 התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה 

 , הקבלן יחויב על כך שהקבלן ישפה את העירייה בגין כל תביעה בנושא עובד מעביד כלפיה. במקרה כזה
להשיב לעירייה את מלוא הסכומים שהתקבלו בקשר עם הסכם זה בתוספת הפרשי הצמדה למדד מחירים 

  לצרכן וריבית מכסימלית, ממועד קבלתם ועד למועד ההשבה בפועל.
  

הקבלן ישתף פעולה עם העירייה ו/או כל מי מטעמה בביקורות שתערכנה לבדיקת עמידתו בהוראות הדין   .14.6
 א לה ו/או למי מטעמה כל חומר שיידרש לה לצורך כך. הקבלן ישא בעלויות בודק מטעם העירייה וימצי

הפרה של ס' זה הינה הפרה יסודית של ההסכם והוא יתבטל מאליו כשלקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה 
 ו/או כל זכות כתוצאה מהביטול והפסקת ההסכם . 

  

  נזיקין ושיפוי .15
  

כלפי העירייה וכל צד ג' בגין כל נזק שייגרם על ידו במהלך ביצוע העבודות נשוא החוזה הקבלן יהא אחראי  .15.1
  והוא יפצה את כל הנפגע על ידו בגין כל מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע העבודות כפי נזקו.

  
דה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הקבלן אחראי בגין כל נזק שיארע לרכוש כלשהו שבטיפולו ובמי .15.2

  שניזוק הרכוש כאמור יפצה הקבלן את הניזוק כפי נזקו.
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אם תתבע העירייה או מי מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבודות נשוא החוזה, יהא על הקבלן לסלק  .15.3
את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה ע"י ביהמ"ש בפסק דין סופי, עלויות שכר טרחת עו"ד 

  וכיו"ב.
  

  חיםביטו .16
  

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן, כי לפני תחילת ביצוע עבודתו  .16.1
ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, 

א' כנספח תי נפרד ממנו ומסומן הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בל
 . ("אישור עריכת הביטוח"להלן: )

  
ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, לפני תחילת עבודתו את "אישור עריכת  .16.2

 הביטוח" כשהוא חתום על ידי המבטח. 
  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת 
ההתקשרות עם העירייה, והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו לבצע כל עבודה כל עוד האישור האמור לא 

 הומצא לה. 
  

לעיל, לא תפגע  2.15ף מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת "אישור עריכת הביטוח" במועד, כאמור בסעיל
  בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

 
 

 
 :ערבות ביצוע .17

 
פי חוזה זה, ימציא מבצע השירותים לעירייה, עם החתימה על חוזה זה, ערבות -התחייבויותיו על להבטחת ביצוע

לשביעות רצונה של ) ₪ 9,000ימים מדרישת העירייה בסך של  3וש תוך בנקאית אוטונומית הניתנת למימ
 .כנספח ג', נוסח ערבות הביצוע מצ"ב ידה-העירייה ובנוסח שנקבע על

  ו/או האופציה לפי העניין. התקשרותיום מתום תקופת ה 90הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של 
העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה לפי חוזה זה, יפר מבצע השירותים את החוזה, או תנאי מתנאיו, תהא 

תהיינה טענות  לחלט את סכום הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמבצע השירותים
 ו/או מענות כלשהן כלפי העירייה בקשר לכך. סכום הערבות שחולט יהיה לקניינה הגמור של העירייה.

כולה או חלקה, ישלים מבצע השירותים את הערבות, או ימציא ערבות חדשה,  בכל מקרה בו תחולט הערבות,
 .מייד עם דרישתה של העירייה לכך לפי העניין, בסכומים לפי האמור בסעיף קטן )א( לעיל

 ההוצאות הכרוכות בהוצאה וקיום של הערבות יחולו על מבצע השירותים בלבד.
 
 

 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים .18
ב' לחוק עסקאות גופים  2תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

 . המציע נדרש לחתום בפני עו"ד על התצהיר הרצ"ב כנספח ב'.1976 –ציבוריים, התשל"ו 
 

  ביטול ההסכם .19
  

 לעירייה תהא שמורה הזכות לבטל את החוזה מיידית בהתרחשות אירוע מהאירועים הבאים:  .19.1
  

  הוצא צו פירוק או כנוס נכסים נגד הקבלן.      .א
נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום, או הורשעו  בנוגע  .ב

  רה שיש עמה קלון.למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבי

  הקבלן או מי מטעמו נתפסו או נחשדו בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשה מרמה.        ג.             

 הוכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה במסיבות כספיות, טכניות,     ד.   
 אדמניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.. 
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אינם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם  –מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם 
בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י 

 הקבלן. 
של העירייה בכדי להתנות ולמנוע מהעירייה כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול 

  כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסק מכוח הסכם או מכוח כל דין. 
במקרה של הפרת ההסכם, בהתאם לאמור לעיל, תשלח הודעה במכתב רשום לקבלן בדבר הפסקת ההתקשרות            

  ב זה.ימים מיום קבלת מכת 7עימו, וזו תכנס לתוקף תוך 
  

 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות:                
  

זכויותיה של העירייה, חובותיו של הקבלן, בטחונות מטעמו לא יפגעו כל אלה יישארו בתוקפם המלא כאילו לא  
  בוטל החוזה.

  
  לעכב את החומרים ו/או הציוד השייך לקבלן והנמצא בתחומה וברשותה.לעירייה תשמר הזכות             
  

  האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים לעירייה עפ"י כל דין או הסכם.
  

על אף האמור לעיל, ובכל דין, רשאית תהא העירייה עפ"י שקול דעתה לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע 
השירותים או חלק מהם גם לאחר ביטולו של החוזה וזאת במשך תקופת הביניים עד לכניסתו לתפקיד של 

  הקבלן החליפי שיבוא תחתיו.
  

הקבלן יבצע את השירותים כאמור עד למועד שתנקוב העירייה וכל יעשה ככל שיידרש בכדי להדריך את הגורם 
  ע העבודות נשוא חוזה זה.החליפי ולסייע בידו לצורך הכשרתו והכנתו לביצו

  

החליטה העירייה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית לעשות כן מיד עם 
קבלת החלטה מבלי צורך להודיע על כך לקבלן . החלטה זו של העירייה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור ע"י 

  הקבלן.
  

דות בעצמה, ו/או באמצעות קבלנים אחרים, תהיה היא רשאית לסלק החליטה העירייה להמשיך בבצוע העבו
מתחומי מקום העבודה את הרכוש ואת האביזרים של הקבלן, ולגשת מיד עם קבלת החלטתה כאמור לבצע 

 העבודות בעצמה, ו/או ע"י אחרים. 

  

 החלטה זו של העירייה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור ע"י הקבלן.   
  

  שמירת דינים .20
  

 .בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם, הקבלן יבצע את העבודות וכל חובה מכוח הסכם זה
  

  הגבלת המחאת זכויות וחובות .21
  

הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחוייבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או לאחרים אלא באישור 
  בה הנובעת מהחוזה אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.בכתב מאת המנהל וכן אינו רשאי למסור כל זכות או חו

  

  שמירת סודיות .22
  

הקבלן ישמור בסוד כל מידע הנוגע לביצוע עבודות ובפרט מידע הנוגע לצנעת הפרט, כגון זהות בעלי הרכבים ,פרטים 
 באשר לרכבים וכל מידע כיו"ב. 

  

  עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .23
  

או הינו תאגיד  1975 –הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .23.1
  שהוקם כדין.
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל לעניין ביצוע העבודות כנדרש עפ"י כל דין  כלפי שלטונות  .23.2
  רבות לעניין רישיון עסק ורישונות כדין.המס, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופת החוזה ל

  

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו וכי הוא מפריש עבורם את כל . 21.3
 ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין וכי ימשיך לעשות כן במשך כל תקופת ההתקשרות עם העירייה. 

  
  אי הגבלת סעדים .24

  
 אין באמור בחוזה זה כדי למנוע מהעירייה כל סעד ותרופה שהינה זכאית להם מכוח כל דין או הסכם. 

  

  ויתור .25
  

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם ,לא ייחשב 
שום תקדים בכל מקרה עתידי כאמור. כל ויתור, הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא כויתור כאמור מ

 ארכה או הנחה מטעם הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה. 
  

  כתובות והודעות .26
  

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במובוא להסכם וכל הודעה תשלח בדואר רשום ע"י צד למשנהו יראו 
 שעות לאחר מסירתו לבית הדואר  72אותה כמתקבלת ע"י הצד שאליו נשלחה 

  
 
 
 

  לראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
  
  

__________________          ____________  ______ 
  הקבלן                      העירייה        
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

 

 נספח א'
  מתן שירותי גרירה של גרוטאות רכב -אישור על קיום ביטוחים  
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

 ב'נספח                                

 

 
 זרים היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה  _______________בעל/ת ת"ז שמספרה  ________________אני הח"מ 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 (. מציע/ הספקה –שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )להלן  _______________ המציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם  .1

, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום הורשעולא בעל זיקה אליו /או כל ו מציעהאני מצהיר כי  .2
ממועד ההרשעה  הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות –במידה והמציע הורשע ביותר משתי עבירות 

 האחרונה.

 , שחלק מהן מובאות להלן:1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ;1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"  (א)

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  (ב)

 שנשלט על ידי ;חבר בני אדם  .1

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: .2

 בעל השליטה בו; .א

הספק, ותחומי פעילותו של חבר      , דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  .ב
 בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 שכר העבודה; מי שאחראי מטעם הספק על תשלום .ג

 חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק; -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 (; 2002באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -"הורשע", בעבירה  (ג)

 ;1991 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  חוק עובדים זרים )איסור -"חוק עובדים זרים"  (ד)

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -"חוק שכר מינימום"  (ה)

 -"מועד התקשרות"  (ו)

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  .1

ההצעה לפיה נערכה ההתקשרות בעסקה, ואם לא המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי  -לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  .2
 מועד ההתקשרות בעסקה; -הוגשה הצעה כאמור 

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; -"עבירה"  (ז)

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; -"שליטה מהותית"  (ח)
 י ותוכן תצהירי זה אמת.אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימת

 
 _________________, המצהיר/ה

 אישור

 ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __

וכי ______/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד ____________________

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל 

 וחתם/וחתמה עליו בפני.

__________________               ___________________________  __________________ 
 טלפון               כתובת                    שם עו"ד                      

 
             ___________________                    _____________________            __________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                             תאריך  
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

 
 העירייהלעובד העירייה או לחבר  הצהרה בדבר קרבה משפחתית

 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:קרית מלאכי עיריית 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .א

ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ.  12ל הוראה זהה קיימת גם בכל

 (.3114תשמ"ד עמ' 

לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו  174סעיף  .ב

 יה ובשום עבודה המבוצעת למענה.או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירי

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל, עם 

 חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3א' )122ת סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראו

א' )א( הנ"ל ובלבד 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3העירייה ברוב של 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

 בזאת כדלקמן:, מצהיר ומתחייב קרית מלאכיידי עיריית -שפורסם על להשתתף במכרז ןהמעונייאני הח"מ 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

 אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. קרית מלאכיבין חברי מועצת עיריית  .א

)בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב" כאמור לעיל  .ב

 אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.  10חלק העולה על 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-אין לי  בן .ג

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או ידוע לי כי ועדת המכרזים  .3

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 לראיה באתי על החתום:

 _____________________חתימה וחותמת_______ שם המציע ______________________ 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת:____________________

 
 
 
 

 נספח ג'
 

 נוסח הערבות הבנקאית לביצוע החוזה )דוגמא בלבד(
 

 לכבוד
 תאריך _____________              קריית מלאכיעיריית 

   20ז'בוטינסקי 
 קרית מלאכי

 
 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:

 
)להלן:  ש"חאלפים  תשעתבמילים   סכום ₪ 9,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של           

בקשר עם  __________ ח.פ. / ע.מ. __________ )להלן: "הנערב"(מ_______ "סכום הערבות"(, שתדרשו
  . 07/2020פרי מכרז מס' אספקת שירותי גרירת גרוטאות ורכבים מתחום עיריית קריית מלאכי לביצוע חוזה  

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה 
 15 -התפרסם בהמרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש ________ שנת ________ ש

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי".

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד  -דה הפרשי ההצמ

היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

שתכם על ידינו לפי כתובתנו המצוינת לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרי
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי 
 להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

_______ לחודש ________ שנת _________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 .יום לאחר תום תקופת ההסכם( 90) תהיה בטלה ומבוטלת

כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר מהתאריך 
 הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

שה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, דרי 
 ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 
 
 

 בכבוד רב,
 

     _________________________________ 
 חותמת וחתימת הבנק הערב

 


