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 קול קורא 
 להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיריית קרית מלאכי

 
 
מזמינה להציע הצעות לקבלת זכות שימוש בחניה/חניות עירוניות לטובת מלאכי  קרית עיריית

 בעיר קרית מלאכי כמפורט לקמן: (הפעלת פרויקט רכב שיתופי )להלן: "הפרויקט"

 

 הפרויקט .א

 

יחנו במקומות תופי. הרכבים לשימוש הינו מתן שירותי מנויים לרכב שיהפרויקט  .1

והתשלום עבורם יהיה בהתאם לשימוש בפועל שנעשה בהם על שהעירייה תקצה להם 

 משתמשים. ידי 

 

מידי יום   רכבים 3בעיר קרית מלאכי  להעמיד זכאיהא יבהפעלת הפרויקט הזוכה  .2

רכב  כלהעירייה תהא רשאית לדרוש מהזוכה להעמיד . במקומות שהוקצו ע"י העירייה

ובלבד שהעירייה הקצתה מקום לרכבים הנוספים רכבים כאמור  3-נוסף מעבר ל

  . בכתב מהעירייהבכפוף לאישור ו

 

הרכבים יועמדו בעמדות חנייה ייעודיות ברחבי העיר. כל המעוניין בהשכרת רכב  .3

קציה ייעודית או דרך ליהזוכה לצורך הזמנת הרכב דרך אפ שיתופי יבצע הרשמה אצל

 רנט או דרך מוקד טלפוני.אתר אינט

 

 .חניית הרכב  שלא במקום המתאים, תחייב באגרת חניה את הזוכהלמען הסר ספק  .4

 

נתן לפי ילרשות הזוכה. כל מקום חניה נוסף ילרכבים מקומות חניה  העירייה תעמיד .5

 שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 

ייה בלבד תהא הפרויקט יופעל במתכונת של פיילוט לתקופת של שנה אחת. העיר .6

רשאית  להאריך את תקופת הפעלת הפרויקט לשנה נוספת ו/או חלק ממנה. יובהר כי 

קט מכל סיבה ובכל שלב, הגם ילעירייה בלבד קיימת האפשרות לסיים את הפרו

 שטרם חלפה תקופת הניסיון.

 

כולל ₪  061שעות( לא יעלה על    42יממה )שימוש ברכבי להמחיר לכי  המציע מתחייב .7

ק"מ  051לפחות אפשרות לשימוש בהמחיר יכלול: ביטוח נהג צעיר / חדש, וכי  ממע"

זמינות וכן חובת  מלא, ללא דמי מנוי חודשייםבאופן ליממה, ביטול השתתפות עצמית 

 שעות בכל יממה. 42במשך 
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מערך הזמנת רכבים אינטרנטי ואפליקציה ייעודית  הזוכה בהליך מתחייב לנהל .8

 .כבים לשימוש המשתמשים בר

הזוכה בהליך מתחייב לפעול לפי כל דין ובהתאם לדרישות העירייה בכל ענין הנוגע  .9

 להפעלת הפרויקט במישרין ו/או בעקיפין.

שא בכל  תשלום /תמורה למציע ו/או למי מטעמו וכן לא יתמובהר בזאת כי העירייה לא  .11

 תהא אחראית לשימוש ברכבים ו/או לתשלום על ידי המשתמשים.

לא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל מן וסוג שהוא שייגרם לרכב בעת החנייה העירייה 

 ו/או בכל שעה אחרת במהלך השימוש. 

 

 תנאי סף –השתתפות בהליך  .ב

 

 :בתנאי הסף הבאמציע העומד  הליךשאי להשתתף בר

ניסיון של שנתיים לפחות המציע הינו יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל,  ובעל 

 .לפחות ליסינג תפעולי במשך שנתייםלת רכבי בהפע

 

 אישורים ומסמכים  .ג

 

כשהם תקפים למועד הגשת  המציעים נדרשים לצרף להצעתם את המסמכים הבאים

 :ההצעה

 במידה והמציע הינו תאגיד(. תעודה המעידה על רישום תאגיד( 

 אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג  - ניהול ספרים

(, בדבר 5002 -ו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה )כהגדרת

ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

  6791 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 בדבר היעדר הרשעות  0.3נספח תצהיר בנוסח הרצ"ב כ - היעדר הרשעות

וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים בעבירות על פי ח

, בהתאם לחוק עסקאות 6799 –הוגנים(, התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

, כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה מטעם 6791 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 המציע ומאושר על ידי עורך דין;

תנאי מוקדם להתקשרות בין  - העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

ב' לחוק עסקאות גופים  5ספק לבין "גוף ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

  מאשר"סעיף האיסור"( ולכן המציע  –)להלן  6791 -ציבוריים, התשל"ו 

כי במעמד הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר עם "גוף ,  בחתימתו

 ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.

שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע לעירייה יובהר כי 

להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מומחיותו, 

. המציע יהיה (לרבות המלצותהליך )והתאמתו לביצוע השירות נשוא ה יויכולת

בו את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה  עירייה חייב למסור 
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להסיק העירייה , רשאית שהעירייה תדרוש לקבלוהמציע יסרב למסור מסמך 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 אמות מידה לבחינת ההצעה .ד

 

 אופן הניקוד הניקוד המירבי אמת המידה

התחייבות לתוספת 

קילומטרים ליממה מעל 

ק"מ ללא תוספת  151

 תשלום.

 נקודות. 05עד 

 

עבור כל  בנקודה אחתה המציע יזכ

שיאפשר למשתמשים   קילומטר נוסף

ק"מ לכל  151)מעל  לבצע ברכבו

למשך כל יממה( ללא תוספת תשלום 

 תקופות ההתקשרות.

המציע נדרש למלא בכתב ידו את 

הנוספים כאמור כמות הקילומטרים 

קילומטר הכלולים כבר  105)מעבר ל

 בתשלום( 

הנני מתחייב לאפשר למשתמשים 

____________ קילומטרים  לבצע 

 ללא כל תוספת תשלום. נוספים

מספר הערים בהם מפעיל 

 המציע שירות רכב שיתופי

עבור כל  נקודות 0 –ב המציע יזכה  נקודות  35עד 

עיר בה הוא מפעיל שירות רכב 

 שיתופי.

את מספר הערים המציע נדרש לנקוב 

 בהם הוא מפעיל שירות רכב שיתופי.

 _ ערים________________

קיומם של מערך הזמנת 

רכבים אינטרנטי 

נכון ואפליקציה ייעודית 

 למועד הגשת ההצעות 

קיומם נקודות בגין  25המציע יזכה ב  נקודות 25עד 

של מערך הזמנת רכבים אינטרנטי 

 . ואפליקציה ייעודית

מערך הזמנת רכבים האם ברשותך  

 ?אפליקציה ייעודית גםואינטרנטי 

הקיף בעיגול את כן / לא  )יש ל 

 התשובה הנכונה(.

 

 

 הוראות נוספות .ה

 

 וזאתות סגורות לתיבת ההצעות המצויה במשרד מנכ"ל העירייה ההצעות תוגשנה במעטפ .1

לת פרויקט עקול קורא להפיש לציין ע"ג המעטפה הליך  ,12:11 שעהב 19.17.21 עד ליום

  .רכב שיתופי בעיריית קרית מלאכי
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כל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של העירייה או מי אין בפרסום הצעה זו או ב .2

 מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם. 

 

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש.  .3

 

ההצעה תכלול את כל המסמכים הנדרשים במסגרת הליך זה כשהם חתומים בראשי תיבות  .4

 .בכל עמוד ועמוד וחתימה מלאה במקומות המסומנים

 

 שהוא פרט כל לצרף/או ו מסמכים להשלים מהמציעים לדרוש רשאית תהא העירייה .0

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 

אין בפניה זו כדי להטיל  על העירייה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג  .6

 כלשהוא של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו. 

 

נייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו גורם העונה לפ .7

  לו בקשר למענה לפנייה זו.

 

העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא  .8

 והיא רשאית לבטל את ההליך בכל שלב ו/או לצאת להליכים אחרים .

 

ה לבצע כל פעולה / עבודה במקומות החניה שהוקצו לו )כגון במידה והעירייה תאשר לזוכ .9

ימים  3צבע, סימון, וכל דבר אחר(, הזוכה מתחייב להשיב את המצב לקדמותו תוך 

 ממועד דרישת העירייה, הכל בהתאם לדרישות העירייה.

 

כמו כן   ין שהוא.יהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים בכל הענ .15

ה אינה מתחייבת לבצע אכיפה גם במקרה בו הוחנה רכב שאינו של הזוכה העיריי

 .הבמקומות החניה שהוקצו לטובת הזוכ

 

הצהרה של המציע כי קרא את כל מסמכי ההליך על כל נספחיו, הגשת ההצעה מהווה  .11

הוא עומד בתנאי ההליך, מסכים לכל האמור במסמכי ההליך ובנספחיו ומתחייב למלא 

 הם.אחר כל האמור ב

 

מובהר כי הזוכה בהליך לא יתחיל בהפעלת הפרויקט אלא לאחר קבלת אישור מהעירייה  .12

 בהתאם להוראות הדין.
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העירייה מבהירה כי מדובר בהליך ניסיוני ולפיכך היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל  .13

 שעות מראש.  24את ההסכם בכל על שהיא בהודעה של 

 

 ליך זה. המציע ימלא טופס פרטי מציע הרצ"ב לה .14

 

   הבהרות ופרטים .10

יש להפנות אך ורק בכתב  בלבד  הזההליך דנן הבהרות לגבי בקשות למתן שאלות ו/ואו  

תשובות לשאלות  .12:55בשעה  52.57.25וזאת עד ליום  shani@k-m.org.ilל : "בדוא

באחריות המציעים  .16:55בשעה  50.57.25הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 

התשובות ן הסר ספק עחרי העדכונים וההודעות שיפורסמו באתר העירוני. למלעקוב א

 ה.לצרפן להצע וישלשאלות ההבהרה הינן חלק ממסמכי ההליך 

 

 

 

         

 ,בכבוד רב     

 אליהו זהר
 ראש העיר
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 )ימולא ע"י המציע( טופס פרטי המציע

 
 
 

 
  שם המציע

  עוסק מורשהמס' 
  מס' חברה

  כתובת
  טלפון

  טלפון סלולרי
  פקס

  דוא"ל
 
 
 
 

 פרטי מורשה חתימה מטעם המציע
דוגמת חתימה   שם __________________________ת"ז __________________

_____________ 
דוגמת חתימה   שם __________________________ת"ז __________________

_____________ 
דוגמת חתימה   _________________________ת"ז __________________שם _

_____________ 
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 הצהרת המציע )ימולא ע"י המציע/ מורשי החתימה במציע(

 

אנו הח"מ _________ ת.ז. ____________ ו _________________ ת.ז.  

תאגיד( ו/או המציע )במידה  _______________מורשי חתימה במציע )במידה והמציע

והמציע הינו עוסק מורשה, מצהירים בזאת כי  קראנו את כל מסמכי ההליך על כל 

נספחיו, וכי המציע  עומד בכל תנאי ההליך ומסכים לכל האמור במסמכי ההליך ובנספחיו 

 .ודרישות העירייה ומתחייב למלא אחר כל האמור בהם

 

     _________________________________________ 

 / מורשי החתימה במציע עחתימת וחותמת המצי                                                
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 1.3נספח 

 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים
 

הרתי כי עלי להצהיר את לאחר שהוז _______________בעל/ת ת"ז שמספרה  ________________אני הח"מ 
 האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

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

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

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

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

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  (ב)

 חבר בני אדם שנשלט על ידי ; .1

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

 בעל השליטה בו;  .א

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

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  .ג

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

באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -"הורשע", בעבירה  (ג)
2552 ;) 

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

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

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 _________________, המצהיר/ה
 אישור

 ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________________ הופיע/ה בפני מר/גב' __הנני מאשר בזה כי ביום 

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

כונות בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נ

 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

__________________               ___________________________  _________ 
 טלפון              כתובת                    שם עו"ד                      

 
             ___________________                    _____________________            ____________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                             תאריך  
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 חוזה התקשרות' א מסמך

 

  הפעלת פרויקט רכב שיתופיהסכם 

 

 2121שנערך ונחתם ב________ ביום ______ בחודש _______ 

 

 : בין

 

 עיריית קרית מלאכי               

 ________מחלקת                                                       

 מרח' ___________

 קרית מלאכי

 "(העירייה)להלן "

 

 מצד אחד                   

 

 :לבין

 

 חברה/ עוסק_____________________    

 _______________________/ע.פ  ח.פ./ ע.מ.

 __________________ באמצעות המורשה מטעמה מר/גב': 

 כתובת: ________________________

 טלפון: ___________; פקס': ____________

 ( "המפעיל":  )להלן    

 

 מצד שני          

     

   

והכל כאמור  להפעלת פרויקט רכב שיתופי פרסמה הליך קול קורא ועיריית קרית מלאכי  הואיל : 
 "העבודות"או  "העבודה"" או השירותיםה )להלן: "ולהוראות חוזה ז במסמכי הליך זה

 (."הפעלת הפרויקט" או
 
  

 
עדת ההתקשרויות בישיבתה מיום וו ,במסגרת הליך הצעות מחירהגיש הצעתו  והמפעיל :והואיל

 .מפעילאישרה את מסירת העבודה ל _________
 
   
 ;המפעילמאת ם שירותיהקבלת בוהעירייה מעוניינת  הואילו
 

 .   למפורט להליך זהבהתאם  פרויקטמסכים לבצע, את ה המפעילו והואיל
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 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך  
 
 

 מבוא .1

 
 המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.

 
 

 

  :הגדרות .2
 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  
  

שהורשה על ידו לעניין  עיריית קרית מלאכי ו/או כל מימנכ"ל  – "המנהל" (א)
  הסכם זה או כל חלק ממנו.

 

לרבות עובדיו,  הגורם שהעירייה מסרה לו את הפעלת הפרויקט  -" המפעיל" (ב)
 .מנהליו, שלוחיו

 
ולהוראות חוזה  למפורט בהליך זהבהתאם  -"" ו/או "השירותיםהעבודה" (ג)

 זה.
 

 

 :השירותים ביצוע .3

את על עצמו לבצע את מקבל בז המפעילו למפעילהעירייה מוסרת בזאת 
  בהתאם להיקף שתקבע העירייה.בהליך זה והשירותים המפורטים 

 

 

 
 

  :המפעילהצהרות  והתחייבויות  .4
 

 :מצהיר כדלקמן המפעיל
 

הכישורים, הידע המקצועי, האמצעים הניסיון, מצהיר כי יש לו את  המפעיל (א)
ה ביותר בצורה הטוב יפעיל את הפרויקטכי הוא , ולביצוע הפריוקטהדרושים 

 ובכפוף לאמור בהסכם זה.

ישתמש במיטב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו ואמצעיו  מצהיר כי הוא המפעיל (ב)
מיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע ווישקיע את מיטב השקידה 

 חוזה זה. פי-לבויותיו עיהתחי

 
 :מתחייב כדלקמן המפעיל  

 

והוראות הקבע בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן  לפעול (ג)
 .שלהן

לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך  (ד)
 הכושר והידיעה המקצועית. בלהשתמש במיט
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דרישה של העירייה בהתאם להוראות על סמך  בהפעלת הפרויקטלהתחיל  (ה)
 .דיןה

לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל מתחייב  המפעיל (ו)
 נתנה לו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות.ישת וקיות הח ההוראות

לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף  (ז)
 פעולה עם המנהל ושאר גורמי העירייה הנוגעים בדבר.

לאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור  (ח)
נתנו לו על ידי המנהל יההוראות וההנחיות שי )א( להלן ולמלא אחר כל 6בסעיף 

  )ב( להלן. 6כאמור בסעיף 

עפ"י הוראות חוזה זה ו/או עפ"י דו"ח תקופתי ו/או  להעביר למנהל דיווח שוטף (ט)
 .הפעלת הפרויקטבדבר דרישת המנהל, 

 

 :סמכויות המנהל .5
 

המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב  (א)
מבצעם בהתאם להוראות  המפעילואם  הואת אופן ביצוע ת הפרויקט הפעל

  הסכם זה.

הוראות והנחיות,  למפעילבמשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת  (ב)
   בכל הנוגע לביצוע השירותים.

שהתמנה על ידי או נותן שירות המנהל יהיה רשאי לפסול כל עוזר או עובד  (ג)
  י שיקול דעת בלעדי של המנהל.לפ, לצורך ביצוע הסכם זה המפעיל

וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או  המפעיל (ד)
 מטעמו.

ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי לכך  המפעיל (ה)
גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר ו ימסר יתר בעלי המקצועש

 כאמור.

 :צוות עבודה .6
 

, על חשבונו, אנשי מקצוע שונים שיהיה המפעיליעסיק  הפעלת הפרויקטך לצור (א)
  בהליך זה., כמפורט הפעלת הפרויקטצורך בקבלת שירותיהם לצורך 

נומקו על ידו, להפסיק , מטעמים שיהמפעילהמנהל יהא רשאי לדרוש מ (ב)
מתחייב לקיים את דרישת המנהל. המפעילוהעסקתו של אנשי מקצוע מטעמו 

  

חראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המחויבים, גם על א המפעיל (ג)
 אנשי מקצוע מטעמו.ידי 

, ישולם ישירות ע"י הפעלת הפרויקטיעסיק לצורך  המפעילשכר היועצים ש (ד)
  ועל חשבונו בלבד. המפעיל

 

  :הפעלת הפרויקטתקופת  .7

ד ע_________ ו יוםמחל חודשים ה 12הינה למשך  הפעלת הפרויקט תתקופ (א)
 (."תקופת השירות" –)להלן ___________ ₪( ליום 

ב להאריך את תקופת ההתקשרות  ם מסכימים כי העיריה בלבד רשאיתהצדדי (ב)
 חודשים נוספים או חלק מהם. 12

ועדת התקשרויות מובהר ומוסכם כי הארכת החוזה כאמור כפופה לאישור  (ג)



12 
 

   ומבלעדי אישור כאמור אין להארכה כל תוקף.בעירייה 

האמור לעיל שומרת העיריה לעצמה את הזכות להביא, לפי שיקול דעתה  על אף (ד)
הבלעדי ומכל סיבה שהיא, חוזה זה לסיומו בהודעה בכתב ומראש שתשלח 

. בכל מקרה בו תשתמש העיריה בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה למפעיל
נות לא יהיו טענות ו/או תלו למפעיללידי סיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל ו

 ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי העיריה בשל שימוש העיריה בזכותה זו.

 

 
  :לוח זמנים .8

ויבצע את בהתאם לדין מיד עם דרישת המנהל ו בהפעלת הפרויקטיחל  המפעיל
 באופן רציף וללא הפסקה השירותים על כל שלביהם 

 

 :שמירת סודיות .9
 

ודיות לפי כל דין, לשמור על חובת הס המפעיל צוע הסכם זה מתחייביבב
 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו 

 
 :מניעת ניגוד עניינים הגבלה .11

 
מנוע מלקבל על עצמו  המפעיליהיה  תחילת הפעלת הפריוקטעם 

עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ובכלל כך עירית קרית מלאכי אם 
  ניגוד עניינים. לחשש הדבר עלול להעמידו במצב של 

 
  
  

 

 העדר יחסי עובד מעביד: .11

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין  .א
 .ו/או כל מי מטעמו המפעיל

 

ווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין העירייה יכמו כן מובהר כי לא ת .ב
בו לצורך ביצוע מצב  רייווצ. אף אם או כל עובד מטעמו המפעילועובדי 

 המפעילהעובדים בגדר עובדי  ויישאר, בעירייה המפעילההסכם ישהו עובדי 
 בלבד.

 

כדי להפחית  המפעיללמען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם  .ג
כלפי העירייה  וואחריות המפעילו/או לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות 

 ע"פ ההסכם. יולביצוע תפקיד

 

רים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח, הצדדים מצהי .ד
מהמועסקים על ידו, אלא  כל אחד אחר המפעיללהנחות את  להדריך או

ביצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך באמור כדי  אמצעי להבטיח
על ידו.  או עם העובדים המועסקים המפעיל ליצור יחסי עובד מעביד עם

בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין הפעולה שאת בכל אחריות נולא העירייה 
 .המפעילהמקצועית הראויה של 

 
 

 :איסור העברת זכויות .12

מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או כל זכות  המפעיל .א
מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא על פי הסכמת 
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 .העירייה מראש ובכתב על כך

אחראי כלפי העירייה  המפעילשאר יניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, י .ב
עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו התחייבות 

 כאמור.

 
 

 :אחריות לנזקים .13

 
תחול אחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה בשל מעשה או  המפעילעל  .א

 הסכם זה, והריהו מתחייב לשפות ולפצות אתתוך כדי ביצוע  מחדל שלו
העירייה לפי דרישתה בגין  הנזק ו/או האובדן האמור מיד עם דרישתה 

 הראשונה. 

 
 

אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב  המפעיל .ב
השירותים, ואם העירייה תחויב על ידי בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום 

חייב לפצות  המפעילאחראי להם כאמור יהא  המפעילקים שכלשהוא בעד הנז
את העירייה בכל סכום שתחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות 

עפ"י סעיף זה הוא  המפעיל, מוסכם כי תנאי לחיוב שייגרמו להם בקשר לכך
 . להתגונן למפעילבדבר תביעה ומתן אפשרות  למפעילמתן הודעה 

 

 

  :סוציאליים תשלומים .14

זכויות סוציאליות  יםרוכש או מי מטעמו או מי המועסק על ידו, המפעילאין   
ח דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי. כל התשלומים והקיימות בין עובד ומעביד מכ

וישולמו על  המפעיללביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על 
 .ידו בהתאם

 
 
 

 :אחריות מקצועית .15

 

, אינם משחררים את המפעילרותים של יה ו/או אישורה של העירייה לשהסכמת  
 מהאחריות המקצועית הבלעדית להם. המפעיל

 

 :אספקת אמצעי עזר .16

 

העירייה תקצה מקום חניה לרכבים המשמשים להפעלת מוצהר ומוסכם בזה כי   
כל הציוד, הפרויקט כאמור בהליך זה בהתאם ובכפוף להחלטת העירייה, 

החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע השירותים ו/או המתקנים, 
 ועל חשבונו בלבד. המפעילהקשורים אליהם, יסופקו על ידי 

 
 

 

  :הפרות ותרופות .17

 

הפר המפעיל ו/או מי מטעמו הוראה מהסכם זה, ישלם לעירייה פיצוי מוסכם של  .א
אין באמור ה. ימים ממועד ההפר 3שח  בגין  כל הפרה והפרה וזאת תוך  1,555

כל דין וכן לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י  הלגרוע בזכותה של העיריי בהסכם זה כדי
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  בכל שלב. לביטול החוזההעירייה  לזכותה של 
 

 

 :ויתור .18

 
יתור ולא יחשבו כ ,למפעילשום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד העירייה 

אא"כ תוותר העירייה על זכויות  על זכויותיה ולא ישמשו לתביעה עירייהה מצד
   בחתימת ראש העיריה וגזבר העיריה גם יחד. כמפורט ובכתב מראש

 

 :כתובות .19

 הם כברישא להסכם.  כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה
לרבות המצאת כתבי בית  כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעיל

המשלוח בדואר רשום, שעות ממועד  72, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך דין 
 ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.

 

 :סמכות שיפוט ייחודית .21

  הסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו  מכוחסמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנובעות 
 .ולהם בלבד באר שבעקרית גת ו/או במסורה לבתי המשפט המוסמכים 

 
 :םולראייה באו הצדדים על החתו

 
         

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך - המפעיל

         

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך - העירייה

 
 
 
 
 
 


