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עירית קרית מלאכי
מכרז פומבי מס' 15/2016
לביצוע מתן שירותי פינוי רכבים נטושים  ,אחסנתם ו/או רכישתם בשטחי העיר קרית מלאכי
הוראות כלליות

עירית קרית מלאכי (להלן" :העיריי ה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע שירותי טיפול בגרוטאות
רכב ,רכבים נטושים ,אחסנתם ומכירתם בעיר קרית מלאכי ,כמפורט במסמכי המכרז
"העבודות").

(להלן:

את תנאי המכרז ,המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידר ש לחתום עליו (להלן" :מסמכי
המכרז") ,ניתן לרכוש בעבור סך של  ₪ 200שלא יוחזרו ,בבניין העיריי ה ,במרכז המסחרי  ,1קרית
מלאכי ,בימים א-ה ,בין השעות  9:00-12:00בלבד.
טלפון לבירורים. 08-8500877 :
על המציע לצרף להצעתו ,בנוסף לכל מסמכי המכרז ,ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת
לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית עיריית קרית מלאכי בסך של  .₪ 5,000.הערבות תעמוד עד ליום
________. ___10.2.2017
מפגש משתתפים וסיור קבלנים יתקיימו ביום  27/10/2016יש להגיע לבניין העירייה ,מרכז מסחרי
 1קרית מלאכי בשעה  .10:00ההשתתפות במפגש הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז;
מציע אשר לא השתתף במפגש – תיפסל הצעתו .
את ההצעה (בשני עותקים ) ,בצרוף כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציע ,יש להגיש במעטפה
סגורה ,עליה מצוין – מכרז פומבי מס' ___ ,______15/2016ולהניח ידנית בתיבת המכרזים בבניין
העירייה ,מרכז מסחרי  1קרית מלאכי ,ביום ___ 10/11/2016עד השעה ___ ___15:00בלבד.
המציע ישלשל את ההצעה לתיבת המכרזים בנוכחות מזכירת ועדת המכרזים או מי שימונה על ידה.
מועד פתיחת המכרז ביום  10.11.2016בשעה . 15:30
אין לשלוח הצעות בדואר.
הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

________________
אליהו זהר
אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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ראש העיר

עי ריי ת קרית מלאכי
מכרז פומבי מספר ________

מתן שירותי פינוי רכבים נטושים ,אחסנתן ו/או רכישתם בשטחי העיר
קרית מלאכי
מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

.1

תנאים למשתתפים במכרז

 -מסמך א'

 1.1הוראות כלליות

 -מסמך א 1

 1.2דף מידע ארגוני

 -נספח א 1

 1.3נוסח המלצה על ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ברשויות נוספות – נספח א2
 1.4אישור רואה חשבון על היקף פעילות

 -נספח א' 3

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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 .1.5נוסח אישור על קיום ביטוחים

 -נספח א 4

 1.6פירוט רכבי גרר אשר בבעלות המציע

 -נספח א 5

 1.7נוסח ערבות בנקאית למכרז

 -נספח א' 6

 .1.8נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

 -נספח א 7

 1.9כלי רכב מיועדים

 -נספח א 8

.2

מפרט דרישות ביצוע מתן שירותי גרירת רכב ואחסנה

 -מסמך ב'

.3

הוראות בטיחות כלליות והצהרת בטיחות

 -מסמך ג'

.4

הצהרת מציע

 -מסמך ד'

.5

הצהרת מציע – ניגוד עניינים

 -מסמך ה

.6

הצעת המציע

 -מסמך ו

.7

הסכם /חוזה התקשרות

 -מסמך ז

.8

טופס העברת רכב

 -מסמך ח'

.9

טופס סירוב תשלום

 -מסמך ט'

.10

כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים .

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)

4
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מסמך א

עי ריי ת קרית מלאכי
מכרז פומבי מספר ________

מתן שירותי פינוי רכבים נטושים ,אחסנתן ו/או רכישתם בשטחי העיר
קרית מלאכי

.1

כללי:

.1.1

עיריית קרית מלאכי (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר בדבר שירותי טיפול
בגרוטאות רכבים ,פינוי רכבים נטושים ,אחסנתם ו/ו רכישתם  -משטחי העיר
בקרית מלאכי והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 .1.2ההתקשרות עם הזוכה/ים תהא בהתאם לתנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו,
המצורפים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
1.3

השירות המבוקש במכרז – הינו ביצוע פינוי גרוטאות רכב ,פינוי כלי רכב נטושים ,
גרירתו  ,העברתו ,אחסונו ורכישתו .

.2

מסמכי המכרז

רשימת המסמכים המפורטת לעיל בעמ'  2למכרז.

.3

תנאים להשתתפות :

.3.1

רשאי להשתתף במכרז לשירותים כאמור לעיל מציע אדם או תאגיד הרשום כדין בישראל
והעומד בהגשת ההצעה למכרז ,בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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.3.1.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל אסמכתאות הרלוונטיות
והערבות המפורטים להלן יהיו על שם המציע בהצעה .

3.1.2

המחזיק ברישום על שם המציע ,למתן שירותי גרירת רכב בתוקף  ,מטעם משרד
התחבורה .

3.1.3

בעל ניסיון מוכח בביצוע  50גרירות של כלי רכוב נטושים בשנה עבור רשות
מקומית אחת לפחות .

3.1.4

בעל יכולת וניסיון מוכח בגרירה בו זמנית של לפחות שני כלי רכב מאתר.

3.1.5

בבעלותו (לרבות ב"ליסינג") לפחות  1רכב גרר – מלגזה לגרירת רכב מעל 3,500
ק"ג גילו אינו עולה על  5שנים (שנת ייצור  2011ומעלה).

3.1.6

מחזיק ברישיון עסק – העירייה תהא רשאית לשקול שלא לפסול המציע גם אם לא
צירף רישיון עסק להצעתו אולם על המציע לנמק מדוע לא צירף רישיון עסק
כאמור.
העירייה תהא חייבת לנמק את החלטתה שלא לפסול מציע שלא צירף רישיון עסק .

3.1.7

מחזיק או עומד לרשותו בהסכם שכירות לתקופת של  3שנים לפחות מגרש שייעודו
מתאים לאחסנת גרוטאות רכב או רכבים נטושים במרחק שאינו על  20ק"מ
מהעיר קרית מלאכי.
הקבלן יעמיד לרשות העירייה מגרש לאחסנת רכב (להלן" :המגרש")  ,בהם ניתן
לאחסן לפחות חמישה רכבים ארוכים ( 14מ' * כ"א) ו 24 -רכבים עד  4טון .
המגרש יהא נגיש לציבור לרבות נגישות בתחבורה ציבורית .
*  10מ"ר לכל רכב בתוספת  10%להוצאה והכנסת כלי רכב .

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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3.2

המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 .3.2.1אישור רו"ח /פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,העסקת
עובדים זרים כדין ושכר מינימום )  ,תשל"ו .1976 -

 .3.2.2אישור תקף לניכוי מס במקור .

 .3.2.3אישור התאגדות ו/או רישום תיק ניכויים  .אם המציע תאגיד יצורף :
 3.2.3.1העתק של תעודת הרישום של התאגיד
 3.2.3.2אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד
ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

 .3.2.4קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע

לכלל השירותים נשוא המכרז

 3.2.5אסמכתאות המעידות כי המציע מחזיק ברישיון על שמו של המציע ,למתן שירותי
גרירת רכב ,בתוקף מטעם משרד התחבורה .יש לצרף העתק הרישיון.

 3.2.6אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח ,של שנה לפחות במתן
שירותי גרירת רכב ברשות מקומית אחת בישראל ,לפחות בנוסח המצ"ב כנספח א'
.2

 3.2.7אישור רו"ח על היקף פעילת בעל ניסיון בביצוע  50גרירות בשנה לפחות ,בנוסח
המצורף בנספח א'. 3

 3.2.8אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל יכולת וניסיון מוכח בגרירה בו זמנית
של לפחות שני כלי רכב.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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 3.2.9אסמכתאות המעידות כי בבעלות (לרבות ב"ליסיניג") של המציע ,לפחות  1רכבי
גרר – מלגזה לגרירת רכב מעל  3,500ק"ג שגילו אינו על  5שנים (שנית ייצור
 2011ומעלה ) בנוסח המצ"ב כנספח א.5

 3.2.10אסמכתאות המעידות כי בבעלות או בשכירות של המציע מגרש המתאים לדרישות
המכרז לצורך אחסנת הרכבים.

.4

הבהרות מסמכי המכרז

.4.1

עד ולא יאוחר מ –  7ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע
המשתתף בכתב למר ציון מלכה – מנהל הפיקוח העירוני כל סתירה  ,שגיאה ,אי
התאמה או חוסר בהירות שמצא ,אם מצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר
אצלו בקשר למובנו של סעיף א פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או
הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

4.2

מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף  .4.1לעיל והעירייה ,אם תראה לנכון לעשות
כן ,תיתן תשובות בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות  .העירייה תמסור
עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע יצרף כחלק בלתי
נפרד מהצעתו.

4.3

מציע לא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על העירייה או מי
מטעמה ,אלא אם תשובות אלו ניתנו בכתב.

4.4

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה למכרז
ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע.

.4.5

הצעת המציע תהא בתוקף עד לתום המועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה
להבטחת ההצעה.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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.5

ערבות מכרז

.5.1

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ,אוטונומית ,חתומה .₪ 5,000

.5.2

הערבות תעמוד בתקופה עד ליום 10.2.2017

.5.3

במידת הצורך ולפי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות
לתקופה נוספת של  90יום נוספים.

.5.4

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדי של
העירייה ,כל אימת שהמציע לא יעמדו בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ,כמפורט
בסעיף  .13.1שלהלן.

5.5

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא התקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שייקבע
כזוכה.

5.6

הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל - ,תיפסל.

5.7

מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה ,מתחייב להגיש ,תוך  14ימים מיום קבלת
ההודעה על הזכייה ,ערבות ביצוע ,בנוסח המצורף כנספח א'  6למסמכי המכרז.

.6

ביטוחים

.6.1

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו (להלן" :הקבלן") ו/או על פי דין או
הסכם ,מתחייב הקבלן להחזיק ביטוחים בתוקף על פי דרישות המכרז  ,בהיקף שלא יהיה
מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיע באישור הביטוח המצ"ב כנספח א –  5להלן.

.7

דרישת פרטים מהמציע

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע ,על פי שיקול דעתה ,גם לאחר פתיחת ההצעות,
פרטים נוספים ו'/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לרבות בדבר אפשרויותיו
הכספיות ויכולתו המקצועית (להלן" :הפרטים") על מנת לבחון את המציע והצעתו ,חוסנו
הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,והמציע יהא חייב לספק לעירייה ,באופן ובמועד שתורה
ולשביעות רצונה המלאה ולהביא את הפרטים בחשבון במסגרת שיקוליה בבחינת ההצעות
כאמור.

.8

הצהרות המציע :

8.1

המציע מצהיר כי הגשת הצעות והשתתפותו במכרז ,כמוה כהודעה ואישור  ,שכל פרטי
המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבות המפורטות במכרז.

8.2

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעות.

.8.3

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעות ו/או פרט מפרטיה עם
מציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר לעירייה ,בכל שלב שהוא ,אחרת ,יביא
הדבר לפסילת הצעתו.

.8.4

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה
כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לעירייה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם
המציע.

.8.5

המציע מצהיר כי ידוע לו שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות ,להזמין את כל השירותים
נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את השירותים בין מספר מציעים או להזמין רק חלק
מהעבודות  ,הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל הצורך במתן נימוקים כלשהם ,כאמור.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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.8.6

המציע מצהיר כי ידוע לו כל הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש למילוי
וכי הצעה שתוגש באופן חלקי תיפסל.

.8.7

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של
העירייה להזמין עבודות ו/או שירותים מהזוכים במכרז ואין בקביעתם כזוכים במכרז כדי
להעניק למי מהם זכות להתקשרויות בהיקף כלשהו.

8.8

המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה רשאית ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה,
להורות על ביצוע השירותים ,בהיקף התואם את מגבלות התקציב (להלן" :התקציב")  ,בין
בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים  ,תוך התאמת השירותים
לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיינה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

8.9

המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז .כל
שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס
אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
עלולים להביא לפסילת ההצעה.

.9

מסמכי המכרז

.9.1

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד ,עפ"י תנאיו ולא ניתן
לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.

.9.2

כל המחזיק בין אם רוכש או מקבל ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את מסמכי המכרז אינו
רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כלשהוא זולת למטרת הגשת הצעתו
במכרז זה.

.10

מפגש לצרכי הבהרה וסיור קבלנים

מפגש לצרכי הבהרה וסיור קבלנים יתקיימו בתאריך ______-___27.10.2016בשעה
_ ____ 10:00ברחבת העירייה מרכז מסחרי  1קרית מלאכי.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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.11

הגשת ההצעות:

11.1

הצעת המשתתף תוגש ידנית בלבד (אין לשלוח ההצעה בדואר) ,ב מ ע ט פ ה סגורה
ו ח תו מ ה ,עליה יירשם "מכרז למתן שירותי פינוי רכבים נטושים  ,אחסנתם ו/או מכירתם
– בשטחי העיר קרית מלאכי – מכרז . 15/2016

11.2

ב מ ע ט פ ת ההצעה הנ" ל ימצאו ההצעה ,בצרוף כ ל מ ס מ כי ההצעה האמורים לעיל,
וכן כל תוספת ו/או הבהרה ש ני ת נו על ידי העירייה ,כשהם חתומים על ידי המשתתף
(בתחתית כל עמוד) .ההצעה לרבות כל המסמכים המצורפים לה יוגשו מקור  +עותק
צילומי זהה.

11.3

מ ע ט פ ת ההצעה תופקד בתיבת המכרזים במשרדי העירייה (במשרדו של סגן ראש העיר
מר מישל טפירו

,

בקומה השנייה

במשרדי ה עי ריי ה) ,לא יאוחר מתאריך

___ _____10.11.2016בשעה ___. ___15:00
.11.4

פתיחת ההצעות תהיה ביום ___ 10.11.2016בשעה __. _____15:30

11.5

המחירים המוצעים במכרז עבור מלוא השירותים כולל את כלל ההוצאות ,התחייבויות ,
האגרות  ,הרישוי  ,המיסים  ,האישורים  ,עבור כלל הציוד ,האמצעים וכח האדם הדרוש
לביצוע העבודות נשוא המכרז לרבות הוצאות בגין הובלה ,ניוד  ,אספקה  ,חיבור הקמה ו/או
כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע בגין המכרז.

11.6

המחירים במכרז הינם במטבע ישראלי בלבד והצעות המחיר ימולאו בעט בלבד במקומות
המיועדים לכך בלבד.

11.7

ליד כל תיקון בהצעת המחיר ,על המציע לחתום בחתימה ובחותמת.

11.8

על המציע לחתום על מסמכי המכרז ,בשולי כל דף במקום המיועד לכך בצירוף חותמת.

 11.9הצעת המציע תהא בתקוף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או לתקופה
נוספת שלא תעלה על  90יום נוספים באם נתקבל על ידי העירייה להארכת תקופת ותקפותה
של הצעתו.
 11.10הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
.12
.12.1

החתימה על ההסכם

הזוכה בהזמנה להציע הצעות יידרש לחתום על ההסכם המצורף להזמנה להציע הצעות
ומסומן מסמך  11ולהחזירו לעיריי ה כשהוא חתום ומבויל כדין ,בתוך  7ימים מתאריך
הודעת העיריי ה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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12.2

הזוכה יחויב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידי מנהל הפיקוח העירוני ו/או
מי שהוסמך על ידו בהוראה בכתב.

12.3

על הזוכה להמציא לעירייה עד למועד חתימת ההסכם על ידו אישורים כדלקמן:
.12.3.1

אשור חתום מאת חברת בטוח על עריכת הבטוחים כנדרש בהסכם על פי נוסח
אישור על קיום בטוחים (מסמך )6

12.3.2

על הזוכה להמציא לעיריי ה במעמד חתימת ההסכם על ידו ,ערבות בנקאית
כמפורט בהסכם ,להבטחת ביצוע העבודות (להלן" :הערבות לביצוע ולבדק").
הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז – נספח א  . 6עם מסירת הערבות
לביצוע לטיב ולבדק ,תוחזר לזוכה הערבות שהפקיד לשם השתתפות בהזמנה
להציע הצעות  .הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה ותקופת האחריות
ובתוספת שלושה חודשים.

12.3.3

סכום הערבות להבטחת ביצוע ההסכם יהא צמוד למדד המחירים לצרכן
המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשהמדד הבסיסי יהיה המדד
הידוע ביום חתימת ההסכם והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט
הערבות.

12.3.4

על הערבות להיות חתומה ומבוילת כדין.

123.5

הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה
חד -צדדית של ראש העיריי ה או הגזבר ו/או מי מטעמם.

12.3.6

זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא עשה כן כאמור לעיל ,ו/או שסרב להפקיד
הערבות לביצוע כאמור לעיל ,או שלא המציא אישור על קיום ביטוחים כמפורט
לעיל ו/או שלא המציא הצהרת בטיחות חתומה ומאושרת ע"י הממונה על
הבטיחות וכן מציע שסרב להאריך תוקף הערבות להשתתפות לפי דרישת
העירייה כאמור לעיל ,תהא העירייה רשאית לחלט את סכום הערבות
להשתתפות בהזמנה להציע הצעות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום
ההתחייבויו ת שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז ,על פי הודעת ראש
העירייה או גזבר העירייה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין.

12.3.7

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד
הזוכה ו/או המציע עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת
הצעתו למכרז.

12.4

כמו כן ,תהא העירייה רשאית ,מבלי לתת כל הודעה או התראה להתקשר בהסכם עם מציע
אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי
עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.

12.5

התקשרה העירייה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה
שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא ,והעירייה רשאית לצורך זה להשתמש בכספי
הערבות שחולטו כמפורט לעיל.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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12.6

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום
הערבות ,ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והעירייה תהא רשאית לחלט את
הערבות להשתתפות בהזמנה להציע הצעות במלואה .למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא
רשאית לחלט את הערבות להשתתפות בהזמנה להציע הצעות במלואה גם במקרה בו לא
תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.

.13

הסבת החוזה ,העברת זכות
א.

הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או
התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין ,פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב
מאת העירייה.

א.

הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה
לאחר ,אלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

א.

העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה ,לרבות סירוב להמחות סכומים
או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות תנאים בדבר
הגדלת ערבות הקבלן או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.

א.

אין להגיש הצעות בדואר.

א.

יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמפרטים.

א.

ידוע למשתתפים ,כי ההתקשרות עפ"י הצעת המחיר והיקפה מותנים בקיומו של תקציב
מאושר.

א.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות החוזה ,תכרענה הוראות
החוזה.

____________________________
אליהו זהר – ראש העיר

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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מסמך א 1

מכרז ________15/2016

למתן שירותי פינוי רכבים נטושים ואחסנתן בשטחי העיר קרית מלאכי

הוראות כלליות

 .1תנאי המכרז  ,החובות וההתחייבויות  ,הוגדרו באופן מפורט במסמכי המכרז  ,ויש להגיש את
ההצעה אך ורק על סמך כל המסמכים ולא להסתמך על האמור במסמך זה בלבד .
 .2מכרז זה  ,עניינו ביצוע שירותי טיפול בגרוטאות רכב ו/או בכלי רכב נטושים לרבות
גרירת הרכב ,אחסנתו וטיפולו ע"י הקבלן (להלן" :שירותי טיפול בכלי רכב נטושים") .
 .3שירותי הגרירה  ,יהיו על פי הנחיות העירייה המפורטות במסמך ב' למסמכי המכרז .
העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות לזוכה במכרז על מקומות נוספים
לביצוע השירותים על פי מכרז זה ו/או לגרוע מהם ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה .
 .4הזוכה במכרז יספק לעירייה  ,לצורך ביצוע העבודה  ,ללא כל תמורה נוספת על זו המצוינת
בסעיף  4להלן  ,את כל הציוד  ,האביזרים  ,השירותים  ,כוח אדם  ,האמצעים וידע הנחוצים
 ,לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה  ,וידאג לתקינות הפעלתם בכל תקופת החוזה .
 .5הקבלן ימציא לעירייה את כל האישורים והרישיונות האחרים הדרושים על פי חוק לרבות
אישור משטרת ישראל על היותו גורר מורשה .
 .6הפינוי יעשה באמצעות מלגזה וללא צורך בפתיחת הרכב המפונה .
 .7הקבלן מתחייב לבצע פינוי כלי רכב כאמור לעיל באמצעות רכב בעל יכולת להרמת כלי רכב
מהסוגים הבאים :רכב מסחרי ,רכב פרטי ורכב שטח  – 4X4כולם עד למשקל של 3,500
ק"ג  .באישור משרד התחבורה .
 .8הקבלן מתחייב לבצע את הפינוי באופן מקצועי  ,במיומנות ובזהירות המרביים  ,בהתאם
להוראות נציג העירייה  ,באחריותו למנוע במהלך הפינוי כל הפרעה לציבור ו/או לתנועה
ו/או לגרימת נזקים כלשהם לרכב המפונה ולצד ג' כלשהו  .הקבלן מתחייב להעמיד לצורך

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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ביצוע עבודות הגרירה מגרש אליו יובאו כל הרכב המפונים עד לשחרורם (להלן" :מגרש
השחרורים")  ,בו ניתן לאחסן לפחות חמישה רכבים ארוכים ( 14מ' כ"א) ו 24 -רכבים עד
 4טון  .מגרש השחרורים יהא נגיש לציבור לרבות נגישות בתחבורה ציבורית .
 .9הקבלן ישא בכל עלויות הפעלת מגרש האחסנה ומשרד בגודל של לפחות  6מ"ר לשחרור
רכבים .
 .10יובהר כי  ,מיקומו של מגרש האחסנה לקבלת קהל מטעם הקבלן הזוכה לא יעלה על מרחק
של  20ק"מ נסיעה ממשרדי העירייה ברח' מרכז מסחרי  1קרית מלאכי ובכפוף לאישור
המנהל .
 .11כל הוצאות אחזקת המגרש והמשרד לרבות שכירות  ,מיסי עירייה  ,חשמל ומים  ,ישולמו
ע"י הקבלן .
 .12הקבלן יציב שמירה על המגרש והרכבים שפונו אליו במשך כל שעות היממה כולל שבתות
וחגים וינקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת נזקים לרכבים .
 .13הקבלן יפעיל במגרש מוקד קשר אשר יאויש ע"י עובד הקבלן בשעות הפעילות הרגילות ,
כאמור להלן  ,ויהיה מצויד במכשיר קשר .
 .14הקבלן יפעיל רכב פינוי אחד לפחות מתחילת הסכם זה ובמשך כל תקופת ההסכם  .העירייה
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש הפעלת רכב פינוי נוסף והקבלן מתחייב לפעול
לפי דרישת העירייה ללא כל תמורה נוספת מעבר למה שנקבע במכרז לגבי תשלום הגרירות
.
 .15הקבלן ידאג ויהיה אחראי לכך שהפועלים המבצעים מטעמו את הפינוי יבצעו זאת בהתאם
להוראות חוק העזר העירוני בדבר העמדת רכב וחנייתו  ,ופקודת התעבורה ועל פי כל דין
בכל הקשור לגרירה .
 .16הפינוי ילווה בפקח עירוני ויהיה על פי הנחיותיו בלבד  ,ועובר לפינוי הרכב יצולם מכל
פינותיו וזוויותי ו.
 .17הקבלן יודיע לעירייה בכתב על כל רכב אשר לא יפונה במשך  30יום מיום אחסונו במגרש.
העניין יטופל על פי הוראות נציג העירייה  ,הרכב יועבר על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום
שהנציג יקבע .
 .18מבלי לגרוע מכלליות האמור  ,כל הציוד ו/או הרכבים ו/או השירותים  ,המפורטים בסעיף 4
ליעיל או בחוזה  ,יסופקו ויטופלו על ידי הזוכה על חשבונו ובאחריותו המלאה  ,בהתאם
לדרישות העירייה  ,מבחינה איכותית כמותית ומועד אספקתם .

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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נספח א'1-
ימולא ע"י המציע ויצורף להצעתו

דף מידע ארגוני

 .1שם המציע _____________________________ :
מס' רישום ברשם החברות/עוסק מורשה___________________________ :
כתובת _______________________________ :
כתובת משרד רשום _________________________________
מס' טלפון  ____________________:נייד________________________:
מ' פקס________________:
 .2עיסוק המציע ________________________________________________ :
____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

 .3אנשי המפתח אצל המציע :

תחום ההתמחות

שם
שנות ותק
_______________

__________________

_______________

_______________

__________________

_______________

_______________

__________________

_______________

_______________

__________________

_______________

_______________

__________________

_______________
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 .4כוח אדם ואמצעים  :פרטים בדבר האמצעים וכוח האדם  ,אותו מיעד המציע לעבודה
בעירייה על פי חוזה זה :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________ __________________________________________________________
____________________________

 .5איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו – שם __________ :תפקידו אצל המציע
_____________  ,מס' טל' נייד ______________ ופניותיו מטעמנו  ,ככל שתהיינה  ,בכל
הנוגע למכרז  ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה תחייבנה אותנו .
 .6להלן פירוט העבודות נשוא המכרז ,שבניהולו והפעלתו של המציע  .יש לציין את שמות
הרשויות המקומיות  ,שלהן ניתן השירות נשוא המכרז  ,אנשי קשר  ,תפקידם ומספרי טלפון
.

א .שם הרשות המקומית __________________________________
היקף האמצעים העומדים לטובת מתן השירותים באותה רשות :כ"א מכונות ואמצעים
_____________________________________________________________

תאריך תחילת העבודה ברשות המקומית ________________________

איש הקשר (ממליץ) ברשות המקומית  :שם ______________ תפקיד ____________

טלפון ________________

א .שם הרשות המקומית __________________________________
היקף האמצעים העומדים לטובת מתן השירותים באותה רשות :כ"א מכונות ואמצעים
_____________________________________________________________

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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תאריך תחילת העבודה ברשות המקומית ________________________

איש הקשר (ממליץ) ברשות המקומית  :שם ______________ תפקיד ____________

טלפון ________________

____________________
חתימת
המציע

ימולא ע"י מציע שיציע את שירותיו למתן שירותי גרירת רכב ואחסונו ולמתן שרותי גרירה מוזמנת

נספח מס' א'2-
חובה למילוי האישור כל רשות ממליצה בנפרד

לכבוד
ועדת המכרזים עיריית קרית מלאכי

ג.א.נ.

הנדון :נוסח המלצה על ביצוע שירותים נשוא המכרז  ,ברשויות נוספות
עבור מכרז _________

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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אני החתום מטה מאשר בזה כי _________________________ (שם מלא) ע.מ/.ח.פ.
______________ (להלן" :המציע")  ,סיפק עבורנו _______________________ (שם הרשות
המקומית)  ,שירותים בתחום חניה מסודרת בתקופה שבין ה ____________ -ועד ה-
_____________ .

 .1פירוט השירותים
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
 .2היקף השירותים
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
 .3חוות דעת על ביצוע
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

פרטי המאשר

שם ומשפחה ___________________ טלפון __________________ תפקיד ___________

שם הרשות/חברה __________________ תאריך ________________

___________________
חתימת אישור מנכ"ל  /גזבר /
מנהל אגף
(חובה)
נספח מס' א'3 -
הצהרת המציע ואישור רו"ח
אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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שם המציע  ______________________ :תאריך_________________ :

הריני להצהיר כדלקמן  ,כי הנני :
לכלל השירותים נשוא המכרז

מחזיק ברישיון על שם המציע  ,למתן שירותי גרירת רכב  ,בתוקף  ,מטעם משרד התחבורה .
בעל ניסיון מוכח  ,של שנה לפחות  ,במתן שירותי גרירת רכב עבור רשות מקומית אחת בישראל
לפחות .
בעל ניסיון מוכח בביצוע  50גרירות של כלי רכב  ,בשנה לפחות ,עבור רשות מקומית אחת לפחות.
בעל יכולת וניסיון מוכח בגרירה בו זמנית של לפחות שני כלי רכב מאתר .
בבעלותי (לרבות ב"ליסינג") לפחות רכב גרר – מלגזה לגרירת רכב מעל  3,500ק"ג  ,שגילם אינו
עולה על  5שנים (שנת ייצור  2011ומעלה ) .

לשירותי גרירת רכבים נטושים בלבד
מחזיק ברישיון על שם המציע  ,למתן שירותי גרירת רכב  ,בתוקף  ,מטעם משרד התחבורה ואשר
בבעלותו רכב גרירה אחד לפחות .
חתימת המציע
___________
---------------------------------------------------------------------------------------------------אישור רו"ח

לבקשת ________________ (להלן":המציע") וכרואי החשבון שלו  ,ביקרנו את הצהרת המציע בדבר
ניסיון והיקף עבודות כמדווח לעיל  .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע .
אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו .
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מטעה מהותית  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנה .

תאריך ________________
בכבוד רב ,
רואי חשבון
נספח מס' א' – 4
ימולא ע"י המציע ויצורף להצעתו

אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
(להלן" :העירייה")
א.ג.נ, .
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
(להלן" :האישור")
סימוכין  :מכרז למתן שירותי גרירת רכב עבור עיריית קרית מלאכי (להלן" :ההסכם")

אישור ביטוח

שם המבטח ______________________:
אנו מאשרים בזה כי ערכנו עבור הקבלן את הפוליסות המסומנות ב X -כמפורט להלן  ,כולל בקשר
עם הסכם שנחתם בין הקבלן לעירייה לשם מתן שרותי גרירה של רכב ואחסנתו וכן טיפול בכלי רכב
נטושים (להלן" :שירותי הגרירה והטיפול) :

[] א .ביטוח חבות מעבידים :
ביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות הקבלן בגין פגיעה גופנית (כולל מחלה) שתגרם לעובדיו תוך
כדי ועקב עבודתם ( ,כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור גם בעת ביצוע שירותי הגרירה והטיפול)
בגבול אחריות של ____________________  ₪לעובד ו ₪ 10,000,000 -בסה"כ לתקופת
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הביטוח השנתית . 1הביטוח מכסה את חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ועל פי
חוק האחריות למוצרים פגומים התשמ"א . 1981
בביטוח זה בוטלה זכות השיבוב כנגד העירייה  ,והכיסוי הורחב לכלול את העירייה כמבוטח נוסף
 ,וזאת במידה ויטען כי היא נושאת בחובות כמעביד כלפי מי מעובדי הקבלן  .כן  ,בוטלה
בפוליסה כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מעבודות בגובה ובעומק  ,שעות עבודה  ,קבלנים ,
קבלני משנה ועובדיהם  ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .
תקופת הביטוח מ-

מספר הפוליסה :
עד________

[] ב .חבות כלפי צד שלישי :
ביטוח חבות הקבלן (כולל כל אדם הפועל מטעמו ועבורו) על פי כל דין בישראל בגין פגיעה או
נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילותו של הקבלן  ,כולל מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל גם בעת ביצוע שירותי הגרירה והטיפול  ,וכולל חבות בגין נזקים שנגרמו
לרכבים שנגררו בעת היותם בחזקתו של הקבלן  ,כתוצאה מאירוע תאונתי.
גבול האחריות בביטוח זה הינו __________________  ₪לאירוע ו ₪ ______________ -בסה"כ
לתקופת הביטוח השנתית .2
הביטוח הורחב לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי
הקבלן בקשר עם שירותי הגרירה והטיפול  ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מבעלי חיים ,אש ,התפוצצות ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריי ם פגומים ,הרעלה ,דבר מזיק במאכל ,ובמשקה,
שביתה והשבתה וכן תביעת תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .
מספר הפוליסה:
__________

תקופת הביטוח  :מ-

עד

[] ג .ביטוח אחריות מקצועית (ביטוח טעויות והשמטות) :
ביטוח אחריות מקצועית (ביטוח טעויות והשמטות  ) Errors and Omissionsלכיסוי חבות
הקבלן כלפי כל אדם או גוף משפטי הנובעת מפעילותו כולל בשל מעשה שלא כדין שנעשה
במהלך שירותי הגרירה והטיפול .
גבול האחריות בביטוח זה הינו _____________  ₪לאירוע ו ₪ _____________ -בסה"כ
לתקופת הביטוח השנתית . 3

 1בביטוח חבות מעבידים גבולות האחריות לא יפחתו מגבולות האחריות התקניים המוצעים בכיסוי זה על ידי חברות ביטוח
בישראל .
 2בביטוח חבות כלפי צד שלישי גבולות האחריות בפוליסה לא יפחתו מסכום של ( ₪ 2,000,000שני מיליון שקלים
חדשים) למקרה ולתקופ ה  .גבולות האחריות בביטוח זה ובביטוח אחריות מקצועית אפשר שיהיו משותפים .
 3גבולות האחריות בביטוח אחריות מקצועית לא יפחתו מסכום של ( ₪ 500,000חמש מאות אלף שקלים חדשים) למקרה
ולתקופת הביטוח  .גבולות האחריות בביטוח זה ובביטוח חבות כלפי צד שלישי אפשר שיהיו משותפים .
אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)
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הביטוח הורחב לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריותה למעשי ולמחדלי
הקבלן וכל הפועל מטעמו  ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת  ,אולם  ,מובהר כי הפוליסה לא תעניק
כיסוי לתביעות שיוגשו על ידי הקבלן נגד העירייה .
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו _______________________

4

תקופת הביטוח :מ-

מספר הפוליסה:
עד______________

[] ד .ביטוח רכוש :
ביטוח רכוש לכיסוי אבדן או נזק פיזי שייגרם לרכוש המשמש את הקבלן לביצוע העבודה כולל
מגרש האחסנה והמתקנים הנמצאים בו  ,בין אם רכוש זה הינו בבעלות הקבלן ובין אם אשר
הקבלן אחראי לו  ,בערך כינון מלא של הרכוש המבוטח כנגד אובדן או נזק כתוצאה מסיכוני
"אש מורחב" כולל פריצה  ,רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים .
מספר הפוליסה:

תקופת ביטוח מ __________-עד __________________

כל אחת מהפוליסות המצוינות לעיל כפופה לתנאים הבאים :
א.

א.
א.
א.

הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ( ) primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על
ידי העירייה או עבורה  ,ואנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי העירייה בנטל הכיסוי
הביטוחי והחיוב  ,ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף  59של חוק חוזה הביטוח
התשמ"א  , 1981או אחרת .
הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה לעירייה הודעה של  60יום לפחות
מראש על כך בדואר רשום .
בוטלה זכות השיבוב נגד העירייה וכל הפועל מטעמה  ,אולם האמור לא יחול במקרה של כוונת
זדון .
רק הקבלן יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית .

בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל
בכבוד רב ,
חתימה וחותמת________________________:
ותפקידו________________________

תאריך:

_____________

שם

 4לא יאוחר מאשר תאריך 1.11.2012
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נספח מס' א' – 5

פירוט רכבי גרר :
(יש לציין את רכבי הגרר אשר בבעלות המציע ולציין את הגרר הכבד העומד לרשותו)
במידה ומגיש הצעה ליותר מאזור אחד יש לציין לאיזה אזור מתייחס כל גרר .

סד' מס' רישוי

שנת ייצור

כושר העמסה

בעלות הגרר כפי שרשומה במשרד
הרישוי

1
2
3
4
5
6
7

הערה :
גררים לגרירה של רכב במשקל העולה על  3,500ק"ג  ,אין הכרח להוכיח בעלות של המציע  .על
המציע לציין את הבעלות הרשומה של גרר המוצע אפשרי לביצוע גרירות אלו.

שם החברה  _______________ :שם מגיש ההצעה _________________________ :
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__________________________________
חתימת המורשים מטעם החברה – חותמת החברה

כתובת +מיקוד ___________________________ :
מספר טלפון ___________________ :
מספר עוסק מורשה __________________ :

נספח א6-

ל כ בוד
עי ריי ת ק רי ת מלאכי

ה נדון :ע ר בו ת ב נ ק אי ת

ע ל-פי בקשת עיריית קרית מלאכי (להלן  " -ה מ ב ק שי ם") א נו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך של  5,000ש ק לי ם חדשים (חמשת אלפים ש"ח) ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר
למכרז מס' ____ ___15/2016שפורסם ע ל ידכם.

א נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ" ל ,תוך  7ימים מיום ד רי ש ת כ ם
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום ת חי ל ה מאת
המבקשים.
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ע ר בו ת זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח א ת
דרישתכם על-פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם ק ב ל ת
תשלום על-פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

ע ר בו ת זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ ____10.2.2017ו עד בכלל .דרישה שתימסר לנו
א ח רי המועד הנ" ל לא תענה.
ע ר בו ת זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

ב כ בוד

ר ב,

נספח א 7 -
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
רחוב זבוטינסקי 1
קרית מלאכי
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית לקיום הסכם
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ע פ" י ב ק ש ת _____________( ל ה לן " :ה מ ב ק ש") א נו ע ר בי ם בז ה כ ל פי כ ם
ל סי לו ק כ ל ס כו ם עד ל ס ך ש ל  ( - ₪ 10,000ל ה לן " :ס כו ם ה ק רן") ב תו ס פ ת
ה פ ר שי ה צ מד ה ה נו ב עי ם מ ה צ מד ת ס כו ם ה ק רן ל מדד ה מ חי רי ם ל צ ר כן,
כ מ פו ר ט ל ה לן ( ל ה לן " :ה פ ר שי ה ה צ מד ה") ,וז א ת ב ק ש ר

ל קיו ם מ לו א

ה ת חיי בויו תיו ש ל ה מ ב ק ש ב ה ת א ם ל ה ס כ ם מיו ם _________ מ כ רז מ ס'
______( ל ה לן " :ה ה ס כ ם").
ל צו ר כי חי שו ב ה פ ר שי ה ה צ מד ה ע פ" י בו ת ע ר זו:
" מדד ה מ חי רי ם ל צ ר כן" מ ש מ עו מדד ה מ חי רי ם ל צ ר כן ,ה מ ת פ ר ס ם ע" י
ה ל ש כ ה ה מ ר כזי ת ל ס ט טי ס טי ק ה.
" ה מדד ה חד ש" מדד ה מ חי רי ם ל צ ר כן ש פו ר ס ם ל א ח רו נ ה ל פ ני
ה ת ש לו ם ב פו ע ל ע פ" י כ ת ב ע ר בו ת ז ה.
" ה מדד הי סודי" מדד ה מ חי רי ם ל צ ר כן הידו ע ביו ם פ ר סו ם ה מ כ רז.
א ם י ת ב ר ר כי ה מדד ד ש ה ח ע ל ה ל עו מ ת ה מדד הי סודי ,י היו ה פ ר שי
ה ה צ מד ה ,ס כו ם ה שוו ה ל ה כ פ ל ת ה ה פ ר ש בין ה מדד ה חד ש ל מדד
הי סודי ב ס כו ם ה ק רן ה נד ר ש ( עד ל ס כו ם ה ק רן ה נ" ל) ו מ חו ל ק ב מדד
הי סודי.
א נו מ ת חיי בי ם ל ש ל ם ל כ ם כ ל ס כו ם ק רן עד ל ס כו ם ה ק רן ה נ" ל
ב תו ס פ ת ה פ ר שי ה צ מד ה ל פי ה חי שו ב ד ל עי ל ,ל א י או ח ר מ ( 7 -ש ב ע ה)
י מי ם מ ת א רי ך ק ב ל ת ד רי ש ת כ ם ה ר א שו נ ה ב כ ת ב ב ס ני פ נו ב__________ -
מ ב לי ל ה טי ל ע לי כ ם ל ב ס ס א ת ד רי ש ת כ ם ,או לד רו ש ת חי ל ה א ת
ה ס כו ם

מ א ת ה מ ב ק ש ,בין ב ת בי ע ה מ ש פ טי ת ו בין ב כ ל ד ר ך א ח ר ת,

ו מ ב לי ל ט עון כ ל פי כ ם ט ע נ ת ה ג נ ה כ ל ש הי שי כו ל ה ל ע מוד ל מ ב ק ש
ב ק ש ר ל חיו ב כ ל ש הו כ ל פי כ ם.
א ת ם ת היו ר ש אי ם לד רו ש מ א ת נו א ת ת ש לו מו ש ל ה ס כו ם ה נ" ל ב פ ע ם
א ח ת או ב מ ס פ ר ד רי שו ת ,ש כ ל א ח ת מ הן מ תיי ח ס ת ל ח ל ק מ ה ס כו ם
ה נ" ל ב ל בד ,ב ת נ אי ש ס ך ד רי שו תי כ ם ל א י ע ל ה ע ל ה ס ך ה כו ל ל ה נ" ל.
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ע ר בו ת זו הי נ ה ב ל תי חוז ר ת ו ב ל תי ת לוי ה ו הי א אי נ ה ני ת נ ת ל בי טו ל
ל ה ע ב ר ה או ל ה ס ב ה.
א נו י ך נ א ר ע ר בו ת זו מ ע ת ל ע ת ב ה ת א ם לד רי ש ת כ ם ו /או ד רי ש ת
ה מ ב ק ש ,ו ב ת נ אי כי ד רי ש ה כ א מו ר ת גי ע

ב מ כ ת ב ל ס ני פ נו ה מ פו ר ט

ל עי ל ל פ ני מו עד פ קי ע ת תו ק ף ע ר בו ת זו או ה ע ר בו ת ה מו א ר כ ת.
נו ס ח

ה ע ר בו ת

ה מו א ר כ ת י הי ה ז ה ה

ל נו ס ח

ע ר בו ת זו

ב שי נויי ם

ה מ חוי בי ם.
ע ר בו ת זו תי ש א ר ב תו ק פ ה עד ______ ו עד ב כ ל ל.
ב כ בוד
ר ב,

מסמך א8-
כלי רכב מיועדים

מספר הרכבים המיועדים לפינוי הינה כ  70 -גרוטאות.
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מסמך ב'

מפרט דרישות ביצוע

 .1העבודות
.1.1

גרירת רכבים

1.1.1

הקבלן יספק  ,לצורך ביצוע העבודות ,שירותי גרירת רכב ומגרש אחסנה העומדים
בכל הדרישות והתנאים המופיעים במפרטים הטכניים למכרז זה .

1.1.2

הקבלן ישא  ,על חשבונו ,בכל העלויות הכרוכות בהפעלת שירותי הגרירה ואחסון
הרכבים ,לרבות עלויות הישירות והעקיפות הנובעות ממתן השירותים על ידו.

1.1.3

הקבלן יהיה אחראי בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מפעולותיו במסגרת מתן השירותים
לעירייה במהלך ביצוע הסכם זה  .הקבלן ישמור על הרכב הנגרר על ידו במקום ,
שמור וחסין מאש ,מים ,פריצה ,גניבה ,וכל נזק טבע אחר .

2.1.1

הקבלן יקפיד על תיעוד של כל הפעולות שנעשו על ידו וישמור על כל מסמך הנוגע
להסכם זה ,ויישמרו בתיקים מיוחדים ומסודרים .

2.1.2

ככלל ,פעולות הגרירה בהן יתחייב הגורר  ,תהיינה בגבולות המוניציפאליי ם של
העיר קרית מלאכי .

2.1.3

ביצוע העבודות יהא בליווי פקח עירוני אשר אושר על ידי העירייה בלבד .

2.1.4

העירייה תהא רשאית לדרוש מהגורר רכבים כ"גרירה מוזמנת" למגרש השחרורים
או למקום אחר שייקבע לצורך גרירה זו  ,בהתאם לתוכנית עבודה ו/או בהודעה
מראש של שעה  ,ועל הגורר יהא לדאוג בו זמנית לכמות נוספת של עוד גררים  ,ככל
שיידרש .

2.1.5

גרירת רכב וחלקי רכב תידרשנה לפי מכרז זה במקרים כדלקמן ורק לאחר אישור
המנהל :
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רכב אחר  ,שהמשטרה החליטה על פי שיקול דעתה  ,כי יש לגרור אותו (פלילי,
פח"ע ,חילוט ,פעולות איבה ,ועוד')



גרירה מוזמנת .

2.2

דרישות רכב גרר

2.2.1

מספר רכבי הגרר הנדרשים לביצוע השירותים נשוא המכרז הינו  1לגרירת רכב עד
 3,500ק"ג  ,משנת ייצור  2011ומעלה .

2.2.2

בנוסף יעמיד הקבלן  ,על פי דרישה מהעירייה במהלך כל תקופת המכרז רכב גרר
לגרירת רכב מעל  3,500ק"ג .

2.2.3

הגררים יהיו תקינים  ,מורשים לתנועה ע"י רשות הרישוי ומבוטחים כחוק .

2.2.4

"הגורר" יבצע את הגרירה במיומנות ומקצועיות תוך שמירה על הרכב הנגרר בעת
ההרמה ( צבע ,ציפוי ,שילדה וכו')  ,ותוך נקיטת אמצעי זהירות הנדרשים כדי
להבטיח בטיחות הגרירה  ,של הנגרר וכל חפץ הנמצא בתוכו ומעליו .

2.2.5

על הגרר להיות בעל יכולת מוכחת לפינוי רכבים משני צידיו ללא צורך בפריצת
הרכב או הזזתו ממקום חנייתו לצורך הגרירה ובעל יכולת להעמסת רכבים מסחריים .

2.3

זמני ביצוע

2.3.1

הגורר יתחייב להגיע למקום ממנו נדרשת הגרירה בפרק הזמן הדרוש לנסיעה
בהתחשב במרחק ,מהירות הנסיעה המותרת ,ואפשרות הנסיעה ,אך בכל מקרה לא
יאוחר משעה מזמן קבלת ההודעה בדבר הזמנת הגרירה .

2.3.2

"גרירה מוזמנת" הגורר יתחייב להתייצב עם הגררים והנהגים שאושרו במקום
ובמועד שיקבע על ידי העירייה על פי תכנית עבודה .

2.3.3

במקרה של איחור ,תהא העירייה רשאית להזמין גורר אחר וכל ההוצאות המיוחדות
שיגרמו לה בגין האיחור ,יחולו על הקבלן .

2.3.4

הגרירות תתבצענה בכל ימות השנה (לרבות שבתות ,חגים)  ,בכל שעות היממה ובכל
מזג אויר .

2.3.5

מגרש האחסון יהיה פתוח כל יום לפחות בין השעות  , 00:08:00-22בערבי
חג/שבת ובחול המועד בין השעות . 08:00-14:00

2.3.6

אם ניתנה הוראה על ידי העירייה לגרור רכב ממגרש אחסנה למגרש אחר או להפך,
יבצע זאת הגורר תוך  6שעות מזמן קבלת ההודעה  ,גרירות אלו יבוצעו ביום בלבד .
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2.4

אחסון ושמירה

2.4.1

ברשות הקבלן יעמוד משך כל תקופת ההסכם מגרש אחסנה לרכב שיענה על כל
הדרישות הבאות וכן על כל תנאי אחר שיהא נחוץ לצורך מילוי התחייבויותיו לפי
הסכם זה  .המגרש יימצא בתחום האזור כמוגדר בתנאי המכרז  .ותתאפשר הגעת
אזרחים באמצעי תחבורה ציבוריים במרחק סביר .

2.4.2

הקבלן יעמיד לרשות העירייה מגרש לאחסנת רכב (להלן" :המגרש")  ,בהם ניתן
לאחסן לפחות חמישה רכבים ארוכים ( 14מ' * כ"א) ו 24 -רכבים עד  4טון .
המגרש יהא נגיש לציבור לרבות נגישות בתחבורה ציבורית .
*  10מ"ר לכל רכב בתוספת  10%להוצאה והכנסת כלי רכב .

2.4.3

הקבלן ישא בכל עלויות הפעלת מגרש האחסנה ומשרד לשחרור רכבים  .הקבלן
יקבל אישור בכתב מהעירייה על מיקום המגרש .

2.4.4

גישה נוחה ובטוחה להולכי רגל וכלי רכב בכניסה למגרש האחסנה ,בתוכו וביציאה
ממנו ואפשרות תמרון לאחסון ושחרור הרכב הנגרר  .המגרש יהיה במיקום בעל
נגישות לתחבורה ציבורית במרחק סביר .

2.4.5

המגרש יהיה מוקף גדר מברזל ,אסכורית או אבן ,תאורת לילה נאותה ובמקום בולט
יוצב שלט בגודל של  2 X 1מטר לפחות ובו מצוין שם העסק ,מס' טלפון ,ושעות
פעילות המגרש .

2.4.6

הכניסה למגרש תהיה דרך שער עם נק' ביקורת לגבי כלי רכב נכנסים ויוצאים,
בסמוך לשער הכניסה ימוקם משרד הקבלן .

2.4.7

רישיון לניהול עסק של העברת רכב ממקום בגרירה ,הובלה או בכל דרך אחרת,
פריט רישוי מס'  8.2בצו רישוי עסקים התשנ"ה  1995ורישיון לעסוק בגרירה מטעם
משרד התחבורה יימצאו בכל עת במקום בולט במשרד הגורר .

2.4.8

במגרש האחסנה יאוחסנו אך ורק כלי רכב שנגררו על פי הוראות מפרט זה ,ולא
יעשה בו כל שימוש למעט אחסנה עבור עיריית קרית מלאכי כאמור .

2.4.9

למען הסר ספק ,לא יעסוק הגורר במגרש האחסנה בכל עיסוק אחר לרבות אחסון כלי
רכב .

2.4.10

הגורר יאחסן את כלי הרכב שנגררו על ידו על פי דרישת העירייה במגרש האחסנה
וינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשם הבטחת הרכב והרכוש שבתוכו ושמחוצה
לו עד לשחרור הרכב .
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2.4.11

בשעות שבהן המגרש פעיל להחזרת כלי רכב לבעלים ,כמפורט במפרט ,יישמר
המגרש על ידי מפעיל המגרש .

2.4.12

בשעות שאין המגרש פעיל יישמר המגרש באמצעות מערכת אזעקה היקפית
והמחוברת למוקד אבטחה המעניק שירותי אבטחה ניידים  24שעות ביממה ,זאת
בנוסף למערכת התאורה ההיקפית שתופעל החל משעות החשיכה .

2.4.13

אישור ומפרט המערכת ואישור חברת אבטחה על מתן שירות  24שעות ביממה
יועברו לקב"ט העירייה תוך  30יום מחתימת החוזה  .עד להתקנת המערכת ובכל
מקרה שהמערכת אינה פועלת מכל סיבה ,יישמר המגרש על ידי שומר ער במגרש
שיבצע סיורים במקום במהלך כל זמן שהותו במגרש .

2.4.14

הקבלן רשאי להעסיק שומר במגרש האחסון (במקום מערכת האזעקה) בשעות בהן
אין פעילות ובתנאי שהשומר יימצא במקום החל משעת הסגירה ועד תחילת הפעילות,
כולל לילה ,שבתות וחגים והשומר ימצא ערני ויבצע אחת לשעה לפחות סיור רגלי
בין הרכבים .

2.5

טיפול בכלי רכב נטוש :

2.5.1

הקבלן מתחייב לפעול על פי כל דין  ,ובפרט בהתאם לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד
. 1984

2.5.2

הקבלן יקבל מהמנהל רשימה מעודכנת של כלי הרכב אותם יש לפנות מתחומי העיר .

2.5.3

בגמר ביצוע יודיע הקבלן בכתב למנהל ו/או למי מטעמו.

2.5.4

הקבלן יגרור את כלי הרכב למגרש שברשותו שלא ירחק ממרחק של  20ק"מ נסיעה
ממשרדי העירייה ,ויאחסנו לתקופה של  65יום לפחות ,מתאריך הגרירה ולאורך
תקופת האחסנה .

2.5.5

הקבלן מתחייב לשמור את הרכב כפי שהוא נלקח ממקום הגרירה ,כל נזק שיגרם
לרכב בתקופת האחסנה יחול על הקבלן .

2.5.6

גרירת הרכב תהא בנוכחות פקח עירוני בלבד ,לאחר שצילם את הרכב הנגרר .וימלא
ויחתום על טופס העברת רכב .

2.5.7

לאחר תום  65יום (תום תקופת האחסנה) יעבור הרכב לרשות הקבלן ,ויערך מסמך
העברת הרכב לבעלות הקבלן ,התמורה תשמר למשך  60יום נוספים לזכות בעל
הרכב .
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2.5.8

הרכב יפורק על ידי הקבלן ,כך ששילדת הרכב תיגרס ,חלקי הרכב יישאר ו ברשות
הקבלן ,הקבלן מתחייב כי הרכב לא יעלה שוב על הכביש ולא יעשה בו כל שימוש
ככלי רכב .

2.5.9

תמורת ביצוע השירותים בגין טיפול בכלי רכב נטוש ,לא תשלם העירייה סכום כסף
כלשהו .

2.5.10

בעל רכב שנגרר ואוחסן על ידי הקבלן ,ואשר יפנה לקבלן תוך  65יום מיום הפינוי,
יחויב לשלם לקבלן עבור האחסון והגרירה .

2.5.11

תהליך טרום פינוי כלי הרכב הנטוש

 2.5.11.1הדבקת הודעת אזהרה על הרכב המיועד לפינוי ,בהתאם להוראות החוק .
 2.5.11.2שליחת מכתב לבעל הרכב לפינוי כלי הרכב תוך  15יום .
 2.5.11.3הדבקת הודעת אזהרה על הרכב המיועד לפינוי ,עם מועד פינוי .
 2.5.11.4על העירייה יחולו הוצאות בגין שליחת מכתב לבעל הרכב והדבקת הודעות אזהרה .

2.6

נהגי ועובדי הקבלן – תנאים להעסקתם

2.6.1

הקבלן יתחייב להעסיק רק נהגים המורשים לנהיגת כלי הרכב הנדרשים על פי מכרז
זה ובמספר מספיק לצורך הפעלת כל הגררים במידת הצורך .

2.6.2

נהגי הקבלן יועסקו בהתאם להוראות החוק ותקנות התעבורה לרבות בכל הנוגע
לשעות עבודה ,ולהוראות בטיחות .

2.6.3

הקבלן ידאג ויהיה אחראי לכך כי הפועלים מטעמו לביצוע הגרירה ,יהיו בעלי
רישיונות גרירה וחילוץ בנוסף לרישיון נהיגה תואם לסוג הרכב ויבצעו אותה בהתאם
לנדרש בדיני התעבורה ,בכל הקשור לחילוץ ,גרירה ,סימון הגורר והנגרר ,תאורה
וכו' .

2.6.4

נהגי הקבלן יחויבו בלבוש ,נקי ומסודר ויתנהגו בנימוס ובאדיבות ראויה לכל אדם מן
הציבור בעת ביצוע תפקידם .

2.7

דרכי תקשורת

2.7.1

לרשות הקבלן הזוכה יעמוד מוקד טלפונים ובו טלפון תקין מאויש על ידי
מוקדן/מוקדנית לצורך קבלת הודעות ושליחת רכבי הגרר על פי דרישה (להלן:
"המוקד")  .המוקד יפעל  24שעות ביממה ומשך כל ימות השנה  .הגורר יבצע את
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הגרירות על פי דרישות טלפוניות שיועברו אליו מהמוקד העירוני של עיריית קרית
מלאכי ורשות הפיקוח והחנייה .
2.7.2

הקבלן יצייד את המגרש ואת הגורר במכשירי טלפון קווי ו/או סלולרי אחר .

2.7.3

התשלום בגין השימוש בדרכי ההתקשרות הנזכרים לעיל יהא על חשבון הקבלן .

2.8

ניהול רישומים ודיווח

2.8.1

הגורר יתחייב לנהל יומני גרירה ממוחשבים (תוכנה) בלבד כדלקמן :יומן גרירות
כלי רכב  .היומן ינוהל באמצעות מחשב במשרדו שבמגרש האחסנה ויכללו את
הפרטים הבאים :
א .סוג הרכב הנגרר ,מספר רישוי ,צבע הרכב ,תאריך ושעת הגרירה ,שם הפקח,
שם הגורר ,מחיר אגרת הגרירה ,המקום ממנו נגרר ,המקום אליו נגרר ,ושם
הנהג הגורר .
א .הערות למצבו החיצוני של הרכב בטרם ביצוע פעולת הגרירה ,כמפורט בטופס
העברת רכב (נספח ג') .
א .תאריך ושעת ביצוע החזרת הרכב ופרטים מלאים של האדם המשחרר .
א .שעת ביטול הגרירה (אם בוטלה) ,פרטי המבטל .

2.8.2

ליומן תהא יכולת התנהלות כספית שכוללת הוצאת חשבונית מס עבור אגרת הגרירה
.

2.8.3

נתוני הגרירה יעודכנו מידי יום במחשב במגרש הגרירה על גבי תקליטור או לחילופין
בשרת מרוחק ברשת מאובטחת .

2.8.4

בעירייה יותקן מחשב אשר יהא מחובר בזמן אמת למחשב במגרש האחסנה ובו יהיו
כל נתוני הגרירה .לעירייה יהיה קוד גישה למחשב במגרש האחסנה ולנתוני הגרירה .

2.8.5

לעירייה תהא הזכות לערוך ביקורת ספרים וניהול בתוכנה על פי שיקול דעתה
הבלעדי .

2.8.6

רכב ייגרר רק לאחר מילוי טופס העברת רכב (נספח ג') .הטופס ימולא על ידי הגורר.
מפקח מטעם העירייה חייב לחתום על הטופס ולוודא מילוי כל הפרטים הנדרשים
לרבות מועד קבלת ההודעה ושעת ההגעה למקום האירוע .

2.8.7

הקבלן ידווח ויעביר דיווח ממוחשב של רשימת כלי הרכב שנשארו ברשותו ו/או
במגרש האחסנה שלו וטרם שוחררו ,וכן יפרט הסיבות לכך .

2.8.8

אחת לשבוע יעביר הדיווח למנהל מטעם העירייה .
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2.9

החזרת הרכב לבעליו

2.9.1

בעל הרכב הנגרר יגיע לקבל את רכבו בימי חול בין השעות  08:00-22:00ובערבי
שבת ,ערבי חג ובחול המועד בין השעות  08:00-14:00והקבלן יוודא כי מולאו
התנאים כדלקמן:
א .הקבלן יזהה את בעל הרכב ו/או בא כוחו על פי תעודת זיהוי או תעודה מזהה
רשמית אחרת ,יבדוק וישווה פרטי רישיון הרכב שבידי בעל הרכב לרכב
המאוחסן ,במידה ומדובר בבא כוחו של בעל הרכב יש להמציא ייפוי כוח
מהבעלים .
א .הקבלן יבצע בנוכחות בעל הרכב השוואה בין מצב הרכב בשעה שנמסר לבין מצב
הרכב כמפורט בטופס העברת הרכב (מסמך ח') ולאחר מכן יבקש חתימת בעל
הרכב על הטופס הנ"ל ,בכל מקרה יש לאפשר לבעל הרכב על פי בקשתו ,לכתוב
הערותיו על גבי טופס השחרור ,טרם החתימה .
א .בעל רכב יידרש לשלם לגורר את התשלום המגיע כמפורט בסעיף התשלומים
להלן .
א .עם מסירת הרכב לבעל הרכב ,ימלא בעל הרכב או בא כוחו (נספח ג') את פרטיו
המלאים ויחתום על אישור קבלת הרכב .
א .שחרור הרכב על ידי הבעלים ייחשב מרגע חתימתו על טופס אישור ביצוע
במסמך ח .
א .סרב בעל רכב להוציא את רכבו מהמגרש לאחר שחתם על אישור הביצוע
במסמך ח יש לדווח על כך מיידית למנהל מטעם העירייה ו/או למוקד העירוני
ולהחתימו על טופס סירוב לקבלת הרכב (נספח ד') .
א .סרב בעל הרכב לחתום על טופס אישור ביצוע ,יפנה אותו הקבלן למנהל מטעם
העירייה ,על מנת לאפשר לו להעלות את טענותיו ובכל מקרה לא ישוחרר ולא
יימסר הרכב ללא חתימת הבעלים ו/או בא כוחו .
א .הקבלן מתחייב לאפשר לבעל הרכב להכניס למגרשו כל אמצעי סביר לשם גרירת
הרכב ו/או העברתו לכל מקום אחר .
א .נגרר רכב ב"גרירה מוזמנת" ,יאפשר הקבלן לבעל הרכב לשחרר את רכבו גם
במשך האירוע/המבצע עצמו  .זאת בתיאום עם המנהל מטעם העירייה בלבד.

2.10

גביית קנסות ואכיפתם
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2.10.1

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,העירייה מעניקה לקבלן רשות
לגבות בשמה ובעבורה את אגרות גרירה ו/או תשלום לגורר בעד גרירת הרכב,
החסנתו ושחרורו (להלן" :הקנסות") בהתאם לחוק העזר לקרית מלאכי (העמדת רכב
וחנייתו) התש"ן ( 1990-להלן" :חוק העזר") ואם לפקודת התעבורה ותקנותיה .הקבלן
מתחייב להקפיד על מילוי הוראות כל דין בעת ביצוע פעולות גביית הקנסות .

2.10.2

פעולות גביית קנסות בגין קנסות בגין אגרת הגרירה ,יבוצעו על ידי הקבלן על
חשבונו .

2.10.3

הקבלן יידרש לפעול ולבצע את העבודה אך ורק באמצעות מערכת המחשב המפורטת
במפרטים הטכניים .

2.10.4

במקרה ,אשר בו יינתן פסק דין המחייב את העירייה ו/או הקבלן להשיב סכומים
שנגבו בגין אגרות גרירה ו/או בקשר לשירותים הניתנים על ידי הקבלן לפי הסכם זה,
ישיב הקבלן ,מכספיו שלו ,את העמלה שקיבל בגין סכומים אלה ,כולל הוצאות שונות
שגבה בקשר להם .

2.10.5

ככל שיפורסמו תקנות ו/או הנחיות מאת משרד התחבורה או כל רשות מוסמכת
אחרת ,הקובעות את התעריפים המגיעים לקבלן בגין איזה מפעולות הגביה – יגבה
הקבלן הוצאות אכיפה בהתאם לחוק העזר  .המחיר יהא הנמוך מבין המחירים
המצוינים בחוק העזר או התקנות .

2.10.6

הקבלן יעמיד הגנה משפטית ו/או ישפה את העירייה בעד כל הוצאה שתצא כתוצאה
מכל הליך משפטי הנוגע למתן השירותים נשוא המכרז .

2.10.7

הקבלן הזוכה מתחייב לאפשר לאזרחים הבאים לשחרר את רכבם לשלם עבור חובם
במגוון אמצעי התשלום המקובלים ,כגון :מזומן ,כרטיסי אשראי ושיקים .

2.11

דיווח שוטף

2.11.1

הקבלן יגיש לעירייה אחת ל 3 -חודשים ,עד ליום ה 10 -בחודש ,דו"ח בכתב שבו
יפורטו כל הנתונים אודות שינויים ,החלפות או פעולות ,שביצע הקבלן בחודש/ים
החולף/ים ,במערך הגרירה ,וכל עניין נוסף הקשור לביצוע הסכם זה .

2.11.2

הדו"ח והחשבון יאושרו על ידי נציג העירייה תוך  20יום ממועד הגשתם לעירייה.
למען הסר ספק מובהר כי נציג העירייה יהיה רשאי לערוך כל שינוי בחשבון ולהביאו
לידיעת הקבלן .
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2.12

אחזקה

2.12.1

במשך כל תקופת חוזה זה ,מתחייב הקבלן לדאוג ,על חשבונו ,לשלמותו של מגרש
האחסנה ושל מתקניו ולתחזוקתם הנאותה .

2.12.2

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין ,על חשבונו ,חלפים של ציוד הקשור לביצוע
השירותים ,שניזוק או התקלקל ,לרבות ציוד שנשבר או חובל .

2.12.3

האחראי יהיה זמין בכל עת באמצעות מכשיר קשר או בדרך אחרת כפי שיקבעו
הצדדים .

.2

המנהל

3.1

המנהל האחראי מטעם העירייה יהיה ראש רשות החנייה בעירייה .

3.2

המנהל רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן ואם הקבלן מבצע כהלכה את
החוזה ואת הוראותיו .הקבלן מתחייב למלא ולבצע אחר הוראות המנהל .

3.3

הקבלן ימציא למנהל על פי דרישתו ,מעת לעת ,כל הפרטים והמידע בקשר לביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה .

3.4

אם בכל זמן שהוא ,יהיה המנהל בדעה כי דרך ביצוע העבודה אינה עומדת בכללים,
בתנאים ובציפיות העירייה ,יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד את
כל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל .

3.5

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח ,כי
הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל על העירייה אחריות
כלשהי לכל הנזק שייגרם על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שלוחיו
לעירייה ,ו/או לצד שלישי כלשהו .

3.6

זכות הפיקוח הנ"ל לא משחררת את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו כלפי העירייה
למילוי תנאי חוזה זה על כל נספחיו ו/או פוטרת אותו מאחריות כלשהי כלפי העירייה
ו/או כלפי צד שלישי כלשהו .

3.7

לא מונה מפקח בפועל ,לא יגרע הדבר מהתחייבויותיו של הקבלן ,וכל הוראה של נציג
העירייה ,יחשב לצורך כל דבר ועניין בהוראת המנהל .

.4

נוהלי עבודה

4.1

המנהל והקבלן יקיימו פגישת עבודה אחת לחודש בה יידונו כל הנושאים הקשורים
לתחזוקת המערכת ותפעולה וכל עניין נוסף הקשור לביצוע חוזה זה .
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4.2

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן ,מתחייב הקבלן ליידע את כל עובדיו ,נציגיו,
ומיופי כוחו ,לגבי כל הוראות ונהלי העבודה ,ובייחוד בהוראות לחוזה זה.

.5

לוח זמנים

5.1

הקבלן מתחייב כדלקמן :

5.2

להקים ולהפעיל את שירותי הגרירה ומגרש האחסנה ואת הציוד הנחוץ לשם הפעלתו
במקום המיועד לכך בהתאם למפרט דרישות ביצוע (נספח ב') למפרט והוראות המכרז
תוך  30יום ממועד החתימה על חוזה זה וקבלת צו תחילת עבודה .

5.3

מובהר בזאת ,כי הקבלן ישא בכל נזק שייגרם ,לעירייה ו/או למי מטעמה ,שינבע ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,מאי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל .

מסמך ג

הצהרת בטיחות

 .1אני החתום מטה___________ מס' ת.ז ____________ .מאשר בזאת בחתימת ידי ,שקראתי
את "נספח בטיחות כללי" ,הבנתי אותו במלואו ,ואני מתחייב למלאו בשלמותו.
 .2הנני מתחייב לבצע את התחייבותי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי כישורים
נאותים לביצוע ההתחייבויו ת נשוא ההסכם ,אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה
שעליהם לבצע ,הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת
הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.
 .3הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העיריה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ,ומתן דגש משמעותי לנושאי
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בטיחות ,גהות ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו
ו/או רכושו של מאן דהוא ,לרבות מי מטעם העיריה.

 .4הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותי י נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם
להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954 -ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח
חדש) ,התש"ל  1970והתקנות על פיהם.

שם ___________ :חתימה_____________ :

תאורו (אדם,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט______________ :

ת.ז/.ח.פ_____________ / _____________ .

מסמך ד'

הצהרת המציע
לכבוד
________

הנדון :מכרז מס' __________ למתן שירותי פינוי רכבים וגרירתם בשטחי העיר קרית מלאכי
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 .1אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה
המקצועית של העבודה נשוא המכרז.

 .2הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים
האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים לי .וכן הבנתי את
שיטת ביצוע העבודה ,התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה ,ולקבל שכרי
וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף
למסמכי המכרז צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
בסך  5,000₪כולל מע"מ .הערבות תהא בתוקף עד ליום ________
ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.
 .4אני מצהיר בזאת:
א .הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל
בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.
א .ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את
העבודות נשוא המכרז.
א .הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבות על פי
הוראות המכרז.
א .ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע תוכנית העבודה וכי הציוד ,כח האדם והאמצעים
המופיעים במכרז הם בבחינת הכרח מינימאלי וכי אני מתחייב לספק מידי יום את
כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם למכרז זה המאושרת
ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה ,וכמות העובדים הדרושה בהתאם
לצרכים ולעמידה מיטבית בדרישות העבודה.
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א .הובהר לי ואני מסכים ,כי העירייה מתקשרת עימי בהסכם זה בתנאי מפורש שאין
לפרש הסכם זה או הוראה מהוראותיו כמגבילה את סמכות העירייה לפעול על פי
שיקול דעתה ,הוראות גביה וכל פעולה העשויה לצמצם את ההכנסות מגביית אגרות
גרירה ,ואני אהיה מנוע מלהעלות טענה כזו ,ולא אהיה זכאי לכל שיפוי ו/או פיצוי
בגין יישום מדיניות העירייה כאמור.
א .מובהר ומוסכם בזאת שסמכות ביטול ו/או הפחתה של תשלום אגרת גרירה ,שמורה
לעירייה.
א .אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא
המכרז ,לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק
שכר מינימום לפחות.
א .המחירים ,כפי שנרשמו על ידי בהצעתי ,כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי
המכרז ,עפ"י הכלול במפרט הטכני לרבות רווח ,וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.
א .ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בהסכם זה על נספחיו יהיו צמודים למדד הבסיס
כהגדרתו במכרז.
א .הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי עד סיום תקופה של הערבות לקיום ההצעה ועד
בכלל.
אא.

ידוע לי שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה

כל שהיא.
אא.

ידוע לי שהעירייה תהא רשאית בכל שלב ,שלאחר בחירת הזוכה במכרז

במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה בתוכנית העבודה לפנות למציע הבא
שהצעתו ,עמדה בתנאי המכרז והייתה השנייה בטיבה ,וזאת מבלי צורך לנמק ועפ"י
שקול דעתה הבלעדי ואני מסכים כי במקרה כזה לא תהא לי כל טענה בהקשר לכך
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וכי בהשתתפותי במכרז אני מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה
להחלטה כאמור.
ידוע לי שכל המידע ,המסמכים ,התכניות ,וכל חומר שהועבר אליו ו/או

אא.

הוכן ,תוכנן ובוצע על ידי בקשר עם ביצוע חוזה זה ,כאמור -הינו רכושה הבלעדי
של העירייה ואין למוסרו ו/או להפיצו בכל דרך לגורם אחר ללא אישור בכתב ע"י
העירייה.
 .5אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו,
לשביעות רצון העירייה ו/או מהממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.

 .6אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
6.1

תוך  14ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 6.1.1לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין.
 6.1.2להמציא לכם ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח ,הכול כמפורט בחוזה.

 6.2תוך  30יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז ,להתחיל בביצוע העבודות נשוא
המכרז.

 .7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  6לעיל כולן או
מקצתן העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.

 .8כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 .9כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה
ו/או מי מטעמה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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 .10הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות
נשוא המכרז לפחות שכר מינימום ע"פ חוק שכר מינימום התשמ"ז .1987
 .11בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ,והנני
מוותר בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או
הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

פרטי המציע:

שם המציע ____________________ :ח.פ______________ .

כתובת _____________________ :טלפון ____________ :מס' פקס____________ :

פרטי החותם מטעם המציע:

שם פרטי _________ :משפחה __________ :ת.ז_______________ .

תפקיד במציע ________________ :טלפון נייד__________________ :

תאריך ____________ :חתימה  +חותמת________________ :
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מסמך ה
לכבוד
__________

הנדון :הצהרת מציע -ניגוד עניינים
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו ,הנני מצהיר כדלקמן:
א .אינני נמנה על אחד מאלה:
( )1קרוב משפחה (בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר קרית מלאכי.
( )2סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
( )3בן זוג של עובד עיריית קרית מלאכי.
( )4סוכנו או שותפו של עובד עיריית קרית מלאכי.
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( )5תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( )2(-)1לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו .ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה ( )1ו )2(-לעיל מנהל או עובד אחראי
בתאגיד.

א .הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי
איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל ,וכן ידוע לי כי
בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה ,במקרה של כריתת חוזה
בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל ,ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי
החלטתה או על פי החלטת השר ומשמבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה
שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
א .כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף
א' לעיל ,הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

_______________

____________

חתימה וחותמת

תאריך
הקבלן

מסמך ו
הצעת המציע
לכבוד
________

הנדון :הצעת מחיר למתן שירותי פינוי רכבים נטושים  ,אחסנתם ו/או מכירתם בשטחי העיר
קרית מלאכי
את הצעת המחיר וההנחה יש למלא בעט ,בצורה ברורה ,ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט (לא בטיפקס) ולחתום ליד התיקון.
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כללי
 .1הריני מתכבד להגיש בזאת ,בשם _________________ (שם המציע) ,את הצעת המחיר
לביצוע שירותי גרירת רכב עבור עיריית קרית מלאכי ,אחסן הרכבים ,פינוי רכב נטוש והנני
מתחייב לבצע את כל השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז ,מפרט
הדרישות ,מסמכי המכרז והחוזה.
הצעת המחיר
 .2לביצוע מכלול השירותים בהתאם להוראות במכרז ,מפרטי העבודה והדרישות ובכלל זה,
עבור העמדת כל הציוד ,כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של השירותים
בהתאם למפרטים וכל דרישות המכרז והחוזה ,הריני מציע את המחירים כדלהלן:

א.

עבור שירותי פינוי כלי רכב נטוש

הנני מציע לשלם לעיריית קרית מלאכי עבור כל פינוי רכב נטוש /גרוטאת רכב סך
של _________ש"ח  .סכום במילים _______________ :

מובהר כי לעניין קביעת הזוכה במכרז יילקח הסכום האמור לעיל בלבד.

א.

עבור גרירת רכב . ₪ 150 :עבור כל יום אחסנת רכב( ₪ 20 :סכומים אלו
ישולמו על ידי בעלי הרכב )  .סכומים אלו לא יעלו על הקבוע בפקודת
התעבורה ו/או בחוק העזר .
עבור עלות שמאי( ₪ 500 :דו"ח שמאי יוזמן רק לאחר קבלת אישור העירייה
בלבד).

סכומים אלו יגבו מבעלי הרכבים והעירייה לא תישא בתשלומם.

מובהר כי העירייה כמלכ"ר אינה גובה מע"מ ועל הסכום המוצע לעיל לא
יתווסף מע"מ והעירייה לא תנפיק חשבונית מס ,אלא אם כן רשויות המס
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יקבעו אחרת ,ואז לסכום האמור לעיל יתווסף סכום המע"מ שישולם על ידי
המציע.
 .3הצעתי זו לעיל מביאה בחשבון את מלוא התמורה לה אני זכאי ,כולל הובלה ,ניוד ,אספקה,
של מלוא הציוד ,האמצעים ,הפריטים ,כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,אגרות ,רשיונות,
אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב אני לשלם ,בין בגין המכרז ובין בגין פעילותי
הקשורה למכרז וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת ,בגין ביצוע העבודות נשוא
המכרז ,מעבר למחיר נשוא הצעתנו זו ,וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת.

פרטי המציע

שם המציע _________________________ :ח.פ_____________ .

פרטי החותם מטעם המציע:

שם פרטי ___________ :משפחה__________ ת.ז___________ .

תפקיד במציע_________ :

תאריך_____________ :

חתימה +חותמת __________ :
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מסמך ז

עי ריי ת קרית מלאכי
מכרז פומבי מספר ________
הסכם פינוי רכבים נטושים ואחסנתם בשטחי העיר קרית מלאכי
שנערך ונחתם בקרית מלאכי ביום ________חודש ___2014

בין
עיריית קרית מלאכי
)להלן ":העירייה" ( -

מצד אחד-

ל ב י ן  :חברת________________
______________ח.פ____________ .
_____________________________
)להלן" :החברה")
מצד שני-

והואיל

ובהתאם להמלצת ועדת מכרזים מיום _____הוחלט להתקשר עם החברה בחוזה כמפורט
בתנאי המכרז
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והואיל

החברה עוסקת ,בין היתר ,במתן שירותי פינוי גרוטאות נשוא המכרז למחזור

והואיל

העירייה הינו מוסמכת לפנות גרוטאות רכב  ,רכבים נטושים ואף למוכרם וזאת בהתאם
לחוק שמירת הניקיון

העירייה מעוניינת בקבלת שירותי פינוי גרוטאות רכב מכירתן לחברה לצורכי מחזור,

הואיל

וכן פינוי רכבים נטושים מרחבי העיר

והואיל

והחברה מעוניינת במתן השירותים לעייריה;

והואיל

והחברה מצהירה כי הינה בעלת הניסיון ,האמצעים והיכולת לספק את השירותים ,בין
בעצמה ובין באמצעות צדדים אחרים שלישיים מטעמה;

והואיל

והעירייה מעוניין לקבל את השירותים מהחברה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על הכתב בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים

1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ויפורשו ביחד עימו .בכל מקרה של
סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה המופיעה בנספחי
ההסכם ,תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות ההסכם ,
אלא אם צוין אחרת במפורש.

1.2

כותרות ההסכם הינן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בכל מקרה פרשנות ההסכם.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)

52
.2

הגדרות

בהסכם זה יהיה פרוש המונחים הבאים כלהלן:
"השירותים – "פינוי כלי רכב נטושים ,גרוטאות רכב וכל המטלות והשירותים הכלולים
בהסכם זה ובנספחיו.

.3

תקופת ההסכם

3.1

הסכם זה הינו לתקופה של שנה אחת מתאריך____________ ועד לתאריך_________
מיום חתימת הצדדים עליו .הרשות להאריך את החוזה בשלוש שנים נוספות נתונה בידי
העירייה בלבד ,כל הארכה לא תעלה על שנה אחת ובאישור ועדה להערכת חוזים של העירייה.

 3.2מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין  ,תהא לעירייה הזכות לבטל הסכם זה ו/או הביאו
לידי סיום לאלתר בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 3.2.1לחברה ו/או לגוף המבצע מפרק או מפרק זמני ,או קדם מפרק זמני או כונס נכסים,
בין ארעי ובין קבוע ,או ניתן נגדם צו פירוק ו/או כינוס נכסים בין זמני ובין קבוע ,וצווים או
מינויים אלו לא בוטלו תוך  3יום ממועד נתינתם.
 3.2.2החברה ו/או הגוף המבצע לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם מחמת מחלה ,פטירה ,פשיטת רגל ,
וחסר כשרות לפעולות משפטיות ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיהם.

 3.4הצהרות והתחייבויות החברה
החברה מצהירה ומתחייבת בזאת ,כדלקמן:
 3.4.1החברה ו/או מי מטעמה ראתה ובדקה את כל הגרוטאות שבאתרי העירייה  ,והיא מסוגלת לספק
את השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.
 3.4.2החברה הינה בעלת הידע, ,המומחיות והמיומנות הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם.
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 3.4.3בבעלות החברה הציוד ,החומרים ,כח האדם והמימון הדרושים לצורך מתן השירותים בהיקף
ובאיכות כמפורט בהסכם.
 3.4.5החברה מצהירה כי הבינה את הדרישות ומתחייבת לבצע את השירותים כמפורט בהסכם,
בתמורה ובתנאים שלהלן ,בצורה הטובה ביותר לשביעות רצון העירייה.
 3.4.5החברה מצהירה ומתחייבת כי הבניה את הדרישות ומתחייב לבצע את השירותים כמפורט
בהסכם זה ,בתמורה ובתנאים שלהלן בצורה הטובה ביותר לשביעות רצון העירייה.
 3.4.6רכבי הגרר ,אשר הינם ויהיו  ,בבעלותו המלאה ו/או בליסינג בכל תקופת החוזה ,יתוחזקו
ויופעלו על ידו.
 3.4.7למנות אחראי מטעמו לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה זה (להלן" :האחראי") .
 3.4.8החברה תסייע לעירייה ככל שיידרש במידע ,נתונים ,מסמכים הנמצאים ברשותו בגין מתן
השירותים ויסיע לעירייה בכל הליך משפטי שיינקט נגדה עקב השירותים שניתנו על ידו.
.4

התחייבויות החברה

4.1

החברה תבצע את השירותים כאמור בהסכם זה ,תוך שמירה על התקנים ואמצעי המיגון
והביטחון המרביים במגרש כלי הרכב ,פינוי גרוטאות המתכת ופסולת האלקטרוניקה יהיה
לצורכי מחזור והספק מתחייב שלא להשליך את הפסולת ברשות הרבים.

 4.2החברה מתחייבת לא לעשות כל פעולה שיש בה כדי להפריע לרכוש העירייה ,עובדיו
והמבקרים בו ,וכן תדאג לכך שעובדיה ו/או מי מטעמה לא יסתובבו בשטח המוגדר לפינוי
מעבר לנדרש לשם קיום תנאי הסכם זה.
 4.3החברה תעשה את כל הדרוש כדי שהשירותים יהיו ברמה הטובה ביותר.
 4.4כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין לצורך ביצוע ומתן שירותי גרירת הרכב שמך כל
תקופת החוזה ,יחולו על החברה וישולמו על ידה ,וכן יחולו על החברה כל ההוצאות הכרוכות
בקיום החוזה על כל הוראותיו.
 4.5החברה מצהירה כי ערכה טרם הגשת הצעתה ,את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתה
ועל מנת להבטיח את עמידתה בכל התחייבויותיה לפי חוזה זה ,לרבות סיורים בשטח השיפוט
של קרית מלאכי ולרבות בדיקה והערכה של כמויות וטיב העבודות והחומרים אשר יידרש על
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ידי העירייה לשם ביצוע חוזה זה ,הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
העירייה בשל כך.

בין היתר תדאג החברה לשירותים הבאים:

.5

תמורת ביצוע העבודות ומילוי יתר התחייבויות החברה לפי הסכם זה  ,תשלם החברה לעירייה
על פי הצעתה שזכתה במכרז בגין הגרוטאות שהועברו לרשותה ,כאמור בהצעתה.

בנוסף ,החברה מתחייבת כי עבור ביצוע גרירת כל רכב נטוש ואחסונו  ,תגבה החברה מבעלי
הרכב המפונה או המשתמש בו  ,דמי גרירה הקבועים בפקודת התעבורה ובתקנותיה (להלן:
"דמי הגרירה").
מובהר ומוסכם כי ככל שבעל הרכב לא יגיע לקחת הרכב לאחר חלוף  65יום הרי שהחברה
תהא חייבת לרכוש את הרכב הנטוש מהעירייה וזאת בתמורה מסכום שלא יפחת מהוצאות
האחסון והגרירה של הרכב הנטוש.
ככל שלא יסכימו הצדדים על שווי מחיר הרכב ,הרי שמחיר הרכב ייקבע בהתאם לשמאי
שימונה מטעם העירייה.

.6

התשלום יבוצע בתחילת כל חודש עבור הפינויים שבוצעו בחודש הקודם.

.7

על כל יום איחור בהתחלת פינוי מהודעת העירייה לקבלן יחול קנס של .100

.8

בכל מקרה של אי השלמת השירותים  ,תחויב החברה בתשלום של  300 ₪בגין כל יום איחור.

.9

העבודות תבוצענה ע"י עובדי החברה ו/או ע"י העסקת כח אדם מספיק לביצוע ההסכם על
נספחיו ,בצורה נאותה ומשביעת רצון ,בהתאם לנדרש לשם ביצוע מחויבויותיה על פי ההסכם.

9.1

החברה אף מתחייבת להגדיל את מספר עובדיה על פי הצורך ,לפי שיקול דעתה.
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 .9.2תשלום שכר לעובדי החברה
 9.3החברה מתחייבת לשלם לעובדיה עבור ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,בהתאם לחוק שכר
מינימום במשק וההפרשות הסוציאליות על פי ההסכמים הקיבוציים וחוקי העבודה ,לרבות צווי
הרחבה המפורטים בתוספת ,כולל תוספות ועדכונים.
 9.4החברה מצהירה בחתימתה על הסכם זה כי היא יודעת שהעסקת עובדים תוך אי קיום החוק
מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 9.5החברה תוודא שכל העובדים המועסקים על ידה יהיו בעלי מיומנות ובריאות תקינה ,וכי אין כל
מניעה חוקית ו/או אחרת להעסקתם למתן השירותים נשוא הסכם זה.
 9.6החברה תוודא שעובדיה ו/או מי מטעמה ינהגו בשיטות עבודה בטוחות וע"פ כללי הזהירות
והבטיחות הדרושים לשם ביצוע עבודותיה והתחייבויותיה ע"פ ההסכם.
 9.7החברה מתחייבת כי עובדיה יהיו תחת פיקוח ,השגחה וביקורת של האחראי לכך מטעמה.
.10

אחריות החברה

 10.1מובהר בין הצדדים כי לצורך הסכם זה יראו את החברה כבעלת הידע ,האמצעים והאפשרויות
לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,גם מקום שקיומם של אלה מותנה בהתקשרותה עם עובדים
ו/או הגוף המבצע ו/או כל גורם אחר.
 10.2החברה תמלא אחר התחייבויותיה על פי הסכם זה בין באמצעות עובדים מטעמה ובין באמצעות
גוף מבצע אחר ,ובכל מקום בו מצוינים התחייבויות החברה ו/או גוף מבצע מטעמה יראו את
החברה כאחראית מלאה לקיומם של אלו ,ולפיכך לעייריה תהא הזכות המלאה לפנות אל
החברה ו/או לתבוע ו/או לדרוש ממנה פיצוי ו/או שיפוי בגין הפרת התחייבויות עובדיה ו/או
מי מטעמה ע"פ הסכם זה.

.11

למציע משאית מנוף הכוללת כף עכביש כולל ארגז לאיסוף גרוטאות לשם הוכחת תנאי זה
חובה על המציע לצרף רישיון רכב אשר הבעלות על שם המציע .תאריך הבעלות הרשום לא
יפחת מ 5 -שנים מהיום האחרון להגשת מסמכי המכרז  .המציע יעמיד ללא כל תמורה נוספת
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לרשות העירייה את משאית המנוף ככל שיידרש לצורך פינוי הגרוטאות וכלי הרכב .חובה על
המציע לחתום על ההתחייבות כאמור בנספח א' .

.12

מהימנות העובדים

 12.1החברה תעסיק באתרי העירייה עובדים להם העדר רישום פלילי ,החברה מתחייבת להעביר
לעירייה אישור על כך לגבי כל עובד ועובד החברה תשפה ו/או תפצה את העירייה ו/או עובדיו
ו/או מבקריו ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג 'בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מחבלה ו/או פגיעה
ו/או חסר ו/או גניבה שנגרמה לו בגין מחדל ו/או הפרה כלשהי ו/או רשלנות שנגרמה ע"י
החברה ו/או מי מטעמה במהלך ביצועו של הסכם זה.

 12.2מבלי לגרוע באמור לעיל ,ובסעיף  9.4בפרט ,על החברה תחול האחריות הבלעדית,הייחודית
המלאה והמוחלטת לשפות ו/או לפצות ו/או לתקן כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או פגיעה ו/או
הפסק ו/או כל אובדן אחר לרכוש ו/או לגוף אשר יגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או למבקריו
ו/או לכל צד ג 'ו/או לרכושם ,לרבות בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה ללקוח כאמור ,
לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד שנדרשו לשלם בהתאם לפסק דין סופי נגדו .וזאת ,
מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה ללקוח ע"פ הסכם זה ו/או כל דין ,ובלבד
שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של עובד מעובדיה ו/או מי מטעמה ועקב ו/או במהלך
ביצוע הסכם זה.

 12.3העירייה רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין
פעולות החברה ו/או עובדיה בהקדם ,על מנת ולמנוע נזק רב יותר ,ולמזער נזקיו.

אני הח"מ מאשר כי קראתי את הוראות המכרז ,הבנתי והנני מסכים לאמור במכרז ותנאיו _________ (חתימה)

57
 12.4במידה והעירייה תשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים 9.5
לעיל ,תחזיר ו/או תשפה החברה את הסכום שנדרש העירייה לשלם עם  ,בס"ק  9.4דרישת
המשרד.
 12.5מבלי לגרוע באמור לעיל ,זכאית העירייה לקזז את הסכומים המגיעים לה מהחברה מהסכומים
שהיה עליו לשלם כאור בסעיף  9.4ו - 9.5לעיל ומכל סכום שהעירייה סבורה
 12.6שמגיע לה מהחברה ביצוע הקיזוז ע"י העירייה יכול להיעשות מכספי החברה המוחזקים אצל
העירייה מכל מקור שהוא.

.13

העדר יחסי עובד  -מעביד

 13.1מובהר ,מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים ,כי בגין מילוי התחייבויותיה של החברה ע"פ הסכם
זה משמשת החברה כקבלן עצמאי המעניק השירותים ,ולפיכך לא יחולו יחסי עובד ומעביד ,על
כל המשתמע מכך ,בין הצדדים.
 13.2בהתאם לכך ולמען הסר ספק ,מובהר כי העובדים אשר יפעלו מטעמה של החברה בבנין
לביצוע הסכם זה אינם ולא יחשבו כעובדי העירייה ,ואין בינם לבין העירייה כל יחסי עובד -
מעביד ,על כל המשתמע מכך.
 13.3לפיכך אין בכל זכות ו/או יכולת של העירייה לתדרך ו/או לפקח ו/או להדריך ו/או להורות
לכל אחד מהמועסקים ע"י החברה כדי ליצור מערכת יחסים של עובד מעביד בין החברה
לעובדי העירייה ,וכל תדרוך ,הכוונה ,הוראה ,פיקוח מטעם העירייה הינו כך רק להבטיח כי
ביצוע הוראות הסכם זה יעשה על הצד הטוב ביותר ובמלואו.
 13.4עוד יודגש כי לא תהיינה לחברה ולכל המועסקים על ידה כל זכויות של עובד ,כגון שכר,
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פיצויים או הטבות אחרות ,בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו ,או
בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
על החברה יחולו כל המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלם בהתאם לדין
ולנוהג ,לרבות תשלומים לביטוח לאומי ,מס מקביל ויתר זכויות סוציאליות ,והיא בלבד
תהא אחראית לכל תביעה של עובד מעובדיה הנובעת מיחסי עבודה שבינה לבין עובדיה
ובקשר לשירותים נשוא ההסכם.
 13.5החברה תהא אחראית כלפי השלטונות ,המשרדים הממשלתיים ,הרשויות ,המקומיות וכל
רשויות מוסמכות אחרות כלשהן עבור כל החובות המוטלות או שתוטלנה על ידי הרשויות
האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לשירותים כאמור בהסכם זה.
 13.6על החברה יחולו כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים ע"פ ההסכם ,והעירייה
לא תישא באף אחד מתשלומים ו/או הוצאות אלה בכל צורה ואופן.

.14

ביטוח

 14.1מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי חוזה זה ו/או לפי דין ,החברה מצהירה כי ערכה ,במשך
כל תקופת ההסכם ,בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין את הביטוחים כמפורט להלן:
 14.2ביטוח אחריות כלפי צד ג'
ביטוח חבות כלפי צד שלישי המבטח את חבות החברה על-פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת מתן השירותים ,בגבול אחריות של
500,000 $לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית .הביטוח יורחב לשפות את העירייה בגין
אחריותה למעשי ו/או מחדלי החברה והבאים מטעמה ,בכפוף לסעיף בדבר" חבות צולבת " ,על
פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.

 14.3ביטוח אחריות מעבידים
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 14.4ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבותה של החברה כלפי עובדיה ,קבלני משנה ועובדיהם בגין
פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת להם תוך כדי ועקב העסקתם במסגרת ההסכם ,בגבול אחריות
של  5,000,000 $לתובע ,לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית  .הביטוח כאמור
יורחב לשפות את העירייה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת בחובות
מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי החברה ו/או קבלני המשנה.
 .14.5ביטוחי החברה יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את היקפם
במשך תקופת הביטוח ,אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה בדואר רשום על כוונתו
לעשות כן  30יום מראש.
 14.6ביטוחי החברה יכללו תנאי מפורש על פיו החברה בלבד תישא בתשלום הפרמיה.
 14.7ביטוחי החברה יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי
העירייה ,ולא יחול עליהם סעיף" השתתפות".
 14.8ללא צורך בדרישה מצד העירייה ,החברה מתחייבת להמציא לידי העירייה לא יאוחר מ - 7
ימים ממועד ההתקשרות ,אישור בדבר עריכת ביטוחיה ,בהתאם לנוסח האישור מצורף להסכם
זה כנספח ב 'על כל תנאיו) להלן" :אישור עריכת הביטוח ("בכל מקרה של אי התאמה בין
האמור באישור עריכת ביטוחי החברה לבין האמור בחוזה זה ,מתחייבת החברה לגרום לשינוי
הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה.
 14.9מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות
אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהו על העירייה ולא תצמצם את אחריותה של
החברה על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
 14.10החברה מתחייבת לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה .כן מתחייבת החברה
לשתף פעולה עם העירייה לשם שמירה ומימוש של זכויות העירייה על-פיהם.
 14.11ערבות לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על-פי חוזה זה  ,הספק יפקיד בידי גזברות העירייה
ערבות בנקאית אוטונומית הניתנת למימוש תוך  3ימים מדרישת העירייה צמודת מדד ,להנחת
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דעתו של גזבר העירייה  ₪ 10,000הערבות תהא בתוקף עד תום  120יום מתום תקופת החוזה
ו/או ההארכה לפי העניין .בנוסף לכך העירייה יהיה רשאי לנכות מכל סכום שמגיע ,או שיגיע
לספק מהעירייה או מאגף עירייה אחר כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לחוזה זה
לרבות פיצוי בגין כל נזקיה שלדעתה נגרמו לה בגין הפרות הספק ו/או בגין רשלנותו וכן בגין
הפיצויים המוסכמים עפ"י חוזה זה.
 14.12העירייה תהא רשאית לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת .חומרים ציוד
כל החומרים והציוד הנדרשים לשם ביצוע ההתחייבויות ע"פ ההסכם הינם באחריות ועל חשבון
החברה ,ורכושה הבלעדי.
 14.13החברה מתחייבת להשתמש לשם ביצוע השירותים כאמור בחומרים ובציוד המתאימים ,אשר
לא יגרמו כל נזק.
עוד מתחייבת החברה להשתמש בחומרים שלגביהם קיימים אישורים ממכון התקנים הישראלי
ו/או מהמוסד שעל יד הטכניון בחיפה ,במקרה ומדובר בחומרים אשר ניתנים לגביהם אישורים
מסוג זה.
 14.4החברה מתחייבת להשתמש בכל המכשירים והציוד הדרושים בזהירות ובמיומנות ע"מ להימנע
מכל נזק ו/או פגיעה בכל רכוש ו/או גוף.
 14.5החברה תהא אחראית לכל פגיעה ו/או נזק שיגרם בגין שימוש לקוי ו/או שלא כמוסכם לעיל
בחומרים ובציוד החברה.
 14.6מוצהר בזה כי לחברה לא תהיה כל חזקה על המקום המוקצה לה או על חלק ממנו ,והיא
מתחייבת לשמור על המצב התקין של המקום ולהשתמש בו באופן סביר וזהיר.
 14.7מיד עם תום תקופת ההסכם או ביטולו ,מתחייבת החברה להוציא מן המגרש ומסביבתו את כל
המכשירים ,המכונות ,הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לה ,או שהובאו לשם על ידה ו/או
ע"י מי מטעמה.

.15

שעות עבודה
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 15.1החברה מתחייבת לבצע את העבודה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנמצאים
בבנין ,ותעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות שייגרמו על ידו בשעות העבודה יהיו מועטות ככל
האפשר.

.16

סודיות

 16.1החברה ועובדיה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע או למסור או להביא לידיעת כל
אדם ,כל מידע שהגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה ,
בתוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או אחריה.

 16.2החברה וכן עובדיה יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווים עבירה
לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977

.17

כניסה לאתר החברה

 17.1לשם ביצוע התחייבויותיה על פי ההסכם רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להיכנס לאתר הפינוי
של המציע גם לא בשעות העבודה.

.18

סעדים והפרות

18.1

על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים ) ,תרופות ( תשל"א 1970 -

הוראות

סעיפים  4,5,6,7,8,9,10,11,12,14מהווה הוראות יסודית להסכם והפרתן תחשב הפרה יסודית
שלו.
 18.2הפרה החברה הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ,רשאית העירייה ,בנוסף לשאר זכויותיו על פי
הוראות הסכם זה וע"פ כל דין ,לעשות את הפעולות דלהלן ,או כל חלק מהן:
 18.2.1להשהות ו/או לצמצם מתן השרות ע"י החברה ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  48שעות ,
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זאת על מנת לאפשר לו לתקן את ההפרות בתוך הזמן שיקבע ע"י המשרד.
 18.2.2לראות הסכם זה כמבוטל תוך  7ימים לאחר שנשלח לחברה מכתב רשום על כך.
לראות את ההסכם כממשיך להיות בר תוקף ,אולם העירייה רשאי להודיע לחברה כי היא
עומדת לבצע בעצמה או באמצעות גורמים אחרים את העבודות או חלקן ,והחברה מתחייבת
בזאת להחזיר לעייריה את ההוצאות ו/או ההפרשים שהעירייה שילה לגורם אחר או הוציא
בביצוע עצמי של העבודות מיד עם תביעתם ו/או דרישתם.

שונות .
הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים וכל שינוי ו/או הוספה על הוראות
הסכם זה לא יעשו אלא במפורש ,בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 18.3החברה מתחייבת לא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר את זכויותיה או חובותיה לפי
הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייבת היא לא לשתף איש אחר או גוף אחר ,זולת עובדיה או
שליחיה בביצוע עבודות הניקיון לפי הסכם זה ,אלא אם קיבלה על כך את הסכמת העירייה
בכתב מראש.
 18.4הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים .שום
ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה מטעם העירייה לא ייחשבו כויתור על
זכויותיה על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד.
 18.5היה והעירייה לא תשתמש בזכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,לא ייחשב הדבר
כויתור מצידה על זכויותיה אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
 18.6החברה מתחייבת לדווח בכתב לעייריה על כל שינוי שיחול בכתובתה ,ברמת הציוד ,בהרכב
הנהלתה ,בסטאטוס החוקי שלה וכו '.העירייה יהא רשאי לראות בשינויים האמורים שינוי
יסודי מהוראות הסכם זה ולפעול בהתאם ,הכול בהתאם לשינוי ,ולשיקול דעת העירייה בעת
הרלוונטית.
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.19

כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה.

 .20כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל ,תיחשב כאילו נתקבלה
ע"י הנמען תוך  72שעות מהשליחה ,ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר
אלקטרוני  -תוך  24שעות ,ואילו אם הונחה במען הרשום לעיל  -במועד בו הונחה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

ראש הרשות

____________________ __________________

גזבר העירייה
________________
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מסמך ח
שם החברה הגוררת ___________________ :

טופס העברת רכב
ימולא ב 3 -העתקים
עותק  – 1יישאר אצל הגורר.
עותק  – 2יימסר לעירייה או לפקח עירוני שנוכח במקום .
עותק  – 3ישלח למנהל מטעם העירייה .
עם שחרורו לבעליו (בעקבות בקשת בעל הרכב .
תאריך ___________ :
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.1

שם הנהג הגורר ___________________ :

.2

מספר האירוע ביומן ________________:

.3

שם יחידת המשטרה____________________ :

.4

שעת קבלת ההודעה _____________________ :

.5

שעת ההגעה  /שעת הביטול ___________________:

.6

סוג הגרירה (לסמן בעיגול):

א .הפרעה לתנועה

ב .גרירה מוזמנת

ג .אחר (פרט):

___________________________
.7

נקודת התחלת הגרירה____________________ :

.8

נקודת סיום הגרירה________________________ :

.9

מרחק הגרירה בק"מ ______________________:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------מצב הרכב בעת המסירה
מצב חיצוני של הרכב (לפני ואחרי ההרמה
פנסים

יש  /אין

צמיגים

יש  /אין

ג'ק כלי עבודה
רדיו דיסק ,רמקולים
כמות הדלק ברכב
מצבר

_____________________________
_____________________________
_____________________________

יש  /אין

_____________________________

יש  /אין

_____________________________

יש  /אין

_____________________________

יש  /אין

רכוש ברכב (לפרט)____________________________________________:

______________
שם השוטר

____________
מספר אישי

_________________
שם היחידה המזמינה

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור בעל הרכב  /בא כוחו על קבלת הרכב
[] ידוע לי שבאפשרותי להתלונן על מצב הרכב  ,בפני העירייה
[] אני מאשר קבלת הרכב לרשותי ואין לי טענות ו/או תביעות ביחס לרכב ו/או מצבו כמתואר בטופס הנ"ל .
[] מצאתי כי ברכב נגרם נזק  /חסרים הפרטים הבאים (פרט) ____________________________________ :
________________________________________________________________________________

____________________________
שם בעל הרכב  /בא כוחו

__________________
תעודת זהות

__________________________
כתובת
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________________
חתימה

מסמךט
טופס סירוב תשלום

לכבוד
________________

א.נ, .

הנדון :סירוב לתשלום עבור שירות לרכב מס' _________________

אני הח"מ בעל הרכב הנ"ל  /בשם בעל הרכב הנ"ל  ,מסרב בזה לשלם את הסכום בסך ___________
 , ₪כפי שנדרשתי לשלם עבור גרירה ו/או אחסנה .

סיבת הסירוב (ימולא ע"י המסרב ) _________________________________________ :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________

הנני מוכן לשלם רק סכום של _____________________ . ₪
שולם סכום של ____________________________ . ₪

בכבוד רב,
שם פרטי  _______________:משפחה ______________:
כתובת_____________________________:
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ת.ז_________________: .
מס' ד.נ______________________ .

פרטי נציג העירייה___________________:
שם פרטי ומשפחה ___________________ :
כתובת מגרש האחסנה__________________ :
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