
 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

1 

 
 
 

 

 

 03/2021פומבי מס'  מסגרת מכרז

 טיפולי תחזוקה ותיקונים למתן שירותי 

 אוטובוסים ומשאיותב

 מטה יהודהאזורית המועצה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

2 

 

 ורשימת מסמכי המכרז וכן ענייניםת

 03/2021מכרז מס' 

 מסמך 'מס פרק מס' המסמך שם
 תוכן עניינים:
 לו"ז המכרז:

 1מסמך  פרק א' הזמנה להציע הצעות
 2מסמך  פרק א' הגדרות כלליות

 3מסמך  פרק א' תנאי המכרז
 1מסמך  פרק ב' הסכם
 2מסמך  פרק ב' מפרט

טופס הזמנת ביצוע 
 עבודות

 3מסמך  פרק ב'

 4מסמך  פרק ב' דו"ח מתן שירותים
התחייבות למתן 

 שירותים בחירום
 5מסמך  פרק ב'

 6מסמך  פרק ב' פרטי קבלן
 1מסמך  פרק ג' ערבות מכרז
 2מסמך  פרק ג' ערבות ביצוע

אישור קיום 
 ביטוחים

 3מסמך  פרק ג'

תצהיר קיום זכויות 
 מציע –עובדים 

 1מסמך  פרק ד'

תצהיר קיום זכויות 
בעל  –עובדים 

 שליטה

 2מסמך  פרק ד'

 הצהרה עסקאות עם
 גופים ציבוריים

 3מסמך  פרק ד'

הצהרה על היעדר 
קרבה לעובד ו/או 

 חבר המועצה

 4מסמך  פרק ד'

הצהרה בדבר היעדר 
 הרשעות

 5מסמך  פרק ד'

 6מסמך  פרק ד' דיווח רו"ח
 7מסמך  פרק ד' המלצות

 1מסמך  פרק ה' הצעה
 דגשים ורשימת מעקב אחר הגשת מסמכים:

 אישור הגשת מכרז:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

3 

 
 
 

 

 ו"ז למכרזל

 

 הערות תאריכים/מועדים תיאור מס'

  13.01.2021 פרסום המכרז 1

 רכישה במחלקת הגביה  רכישת המכרז 2

  18.01.2021 שאלות הבהרה 3

 21.01.2021 שאלות הבהרה-מענה 4
התייחסות המועצה 

 לשאלות הבהרה

 מועד אחרון להגשה 28.01.2021 מועד הגשת ההצעות 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

4 

 זמנה להציע הצעותה

טיפולי תחזוקה לביצוע "( מזמינה בזאת הצעות המועצה)להלן: " מטה יהודההמועצה האזורית 

ל ו"( הכהשירותים)להלן: ", של המועצה ]בהתייחס לאוטובוסים ומשאיות[ותיקונים בכלי רכב 

 עפ"י ההוראות ובהתאם לדרישות המכרז והנספחים המצורפים.

כי, מכרז זה הינו 'מכרז מסגרת'. אופן ביצוע השירותים, התמורה, תנאי תשלום הכול יובהר 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.ו ("מסמכי המכרז"מסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: כמפורט ב

 ב'תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות המצורף בפרק 

( והנספחים להם. יובהר כי, הסכם "הסכם ההתקשרות"ו/או  "סכםהה"למכרז )להלן: 

 ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

כותרות הסעיפים ו/או הפרקים במסמכי המכרז נועדו אך ורק למען הנוחיות, ואין להם כל נפקות 

 בפרשנות מסמכי המכרז.

האמור בהם, תהיה המועצה רשאית מצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי יאם ת

לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי 

המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או 

המכרז השונים, ו/או בין מהפירוש שנבחר על ידי המועצה. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי 

הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות 

 המועצה.

כל מסמכי המכרז הם רכוש המועצה. רוכש מסמכי המכרז אינו  רשאי להעתיקם ו/או להשתמש 

 .בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעה

אשר עומדים והרשומים כדין בישראל,  עוסק מורשה  יעלו/או בבמכרז רשאים להשתתף תאגידים 

 בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא וכמו כן המועצה רשאית 

 להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ל הדרישות המצטברות המפורטות במסמכי המכרז. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים לכ

 מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. 

 הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד .

        
 ,בכבוד רב      

 
 ניב ויזל        
 ראש המועצה     
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 הגדרות כלליות

 ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמושגים ולמונחים הבאים, במסמכי המכרז, תהיה המשמעות כדלהלן:

 

 מטה יהודהמועצה אזורית  -"המועצה" 

 -"מציע" 
אדם או תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל אשר הגיש הצעתו 

 המכרז.למכרז במועד, ועומד במועד הגשת הצעתו בכל תנאי 

 -"הקבלן" 

מציע אשר זכה במכרז וקיבל על עצמו את ביצוע העבודות 
 כהגדרתם במכרז על פי הסכם ההתקשרות.

 לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, מורשיו וכל מי מטעמו.

 מכרז זה על כל נספחיו. -"המכרז" 

 -"השירותים" ו/או "העבודות" 
בהתאם תחזוקה ותיקונים בכלי רכב של המועצה  עבודות ביצוע

 לנדרש במכרז זה ובהתאם להסכם ההתקשרות.

 -"הצעה הזוכה" 
הצעת המחיר שהגיש הקבלן והוכרזה כדין על ידי ועדת המכרזים 

 כ'ההצעה הזוכה'.

 -"ההסכם" 
הסכם ההתקשרות המצורף בחלק ב' למסמכי המכרז על כל 

 האמור בו והמצורף אליו.

 -המכרז"  "ערבות
ערבות בנקאית אשר יגיש המציע יחד עם הצעתו בהתאם לנוסח 

 המופיע במכרז.

 -"ערבות ביצוע" 
ערבות בנקאית אשר תוגש על ידי הקבלן, בהתאם לנוסח המופיע 

 במכר, לשם הבטחת ביצוע מלוא התחייבויותיו.

 -"התמורה" 
 הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע התחייבויותיו

 על פי ההסכם, הכלו בהתאם להוראות המכרז וההסכם.

 אדם שמונה על ידי המועצה כמפקח על ביצוע התחייבויות הקבלן. -ו/או "נציג המועצה" "מפקח" 

 ועדת המכרזים של המועצה. -"ועדת המכרזים" 

 הודעה בכתב מהמועצה לקבלן לגבי מועד תחילת מתן השירותים. -"צו התחלת עבודה" 

 

 

 

 

 

 2מסמך  –פרק א' 

 תנאי המכרז
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 נשואי המכרז:  אפיון השירותים .1

 29(, נכון למועד מכרז זה, "המועצה"המועצה האזורית מטה יהודה )להלן: בחזקת  .1.1
משאיות גזם וחשמל )להלן:  4אוטובוסים בבעלות החברה לפתוח(, וכן  2אוטובוסים )כולל 

 (."כלי הרכב"

טיפולי לחתום על הסכם התקשרות לביצוע עבודות  המועצהבאמצעות מכרז זה, מבקשת  .1.2
 (. העבודות"ו/או " "השירותים")להלן: תחזוקה ותיקונים בכלי הרכב 

תיקוני  ,השירותים הנדרשים במסגרת המכרז כוללים: תיקונים כלליים, טיפולים תקופתיים .1.3
 .גיר, תיקוני חשמל וטאכוגרף

 להתקשר עם מעוניינת המועצה. השונות העבודות ביצוע עבור פרקים ישנם, המכרז במסגרת .1.4
  .שירות נותני מספר

 .במכרז הכלולים מהפרקים או יותר אחד לפרק הצעה להגיש רשאים המציעים .1.5

 .ייעודים סף תנאי נקבעו המכרז מפרקי פרק לכל ביחס כי יודגש .1.6

בכדי למנוע את , מסוים שירות/מסוים לפרק בשל אי עמידה בתנאי הסף  מציע אין בפסילת .1.7
 .לכך הנדרשים בתנאים ועמד במידה, ים/אחר ים/שירות או/ו ים/בפרק זכייתו 

דעתה  מכרז זה הינו מכרז מסגרת, והשירותים יוזמנו על ידי המועצה בהתאם לשיקול .1.8
 הבלעדי.

קריאה /דרישה ספציפית עפ"י צורכי המועצה מעת לעת, כמפורט  העבודות יבוצעו לפיביצוע  .1.9
 שתעביר המועצה בהתאם לצרכיה. והזמנות עבודהתוכניות במסמכי המכרז בהתאם ל

 (."ההסכם"בתוקף לשנה מיום חתימתו  )להלן: הסכם ההתקשרות על פי מכרז זה יהיה  .1.10

ובלבד שחיבור סף  למועצה שמורה הזכות להאריך מעת לעת את ההסכם באותם התנאים, .1.11
 חודשים. 60לא תעלה על כל תקופת ההתקשרות מצטברת 

הודעה על הארכת ההסכם כאמור לעיל תהא באמצעות הודעה חתומה בידי מורשי החתימה  .1.12
 של המועצה לזוכה/ים.

ימים מיום  45על המציע הזוכה להיערך לאספקת השירותים למועצה באופן שוטף תוך  .1.13
 חתימת ההסכם.

כמות והיקף העבודות אותם תבקש המועצה איננו יודע, והינו בגדר אומדן בלבד,  יובהר כי, כי .1.14
ולמציע ו/או למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה לגבי עניין זה כלפי המועצה ו/או 

 מי מטעמה. 

 המציע מתחייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה על כל דרישותיו ומאפייניו. .1.15

להתקשרות המועצה עם המציע הזוכה ו/או הזמנת עבודה על פי ההסכם אי יובהר כי, כי תנ .1.16
 הינו קיומו של תקציב מאושר והיעדר מגבלות תקציב כל שהן אשר יחולו על המועצה.

בתמורה לקיום התחייבויות המציע הזוכה ע"פ מסמכי המכרז וההסכם, תשלם המועצה  .1.17
ם שסופקו בפועל במחירים שיציע לזוכה את התמורה המגיעה לו בהתאם לכמויות השירותי

  נספח למסמכי המכרז. 1מסמך  -בפרק ה' הזוכה בטופס ההצעה כמפורט 
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"( ניתן לרכוש במשרד מזכירות המועצה בתמורה מסמכי המכרזמסמכי המכרז  )להלן: "את  .1.18
אשר לא יוחזרו בכל מקרה. תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי    ₪ 250לתשלום של 

 יתר תנאי סף להשתתפות במכרז.  המכרז מהווה בין

 מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. .1.19

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה בשעות העבודה ובאתר האינטרנט .1.20
  /yehuda.org.il-https://www.m של המועצה בכתובת

הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים  .1.21
שיורדו מאתר האינטרנט ושלא שולמה אגרה תמורתם. יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז 

 האינטרנט של המועצה.גם באתר 

 :תנאי סף .2

, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן( בהתאם להקשר הדברים) על ההצעה ו/או על המציע .2.1
לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה  וכן יש

 בתנאים אלו:

 לגבי תאגידים המציע הינו גוף משפטי מאוגד כדין, הרשום במרשם רשמי, המתנהל על פי דין .2.1.1
מסוגו בישראל. על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולחתום על טופס הצהרה על מעמד 

 . משפטי

למועד  תעודת התאגדות כשהיא תקפהלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע 
 האחרון להגשת הצעות.

 כנגדו ו/אוהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הופעל צו כונס נכסים  .2.1.2
 .נמצא בעריכת הסדר נושים

חובות  אכיפת ניהול חשבונות ותשלום)המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים  .2.1.3
השומה  ,לרבות אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין מפקיד 1976 -, התשל"ו(מס

 האזורי או רו"ח מוסמך. 

אישור ניכוי מס ואישור על ניהול  להצעתולהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע 
 פנקסי חשבונות תקפים למועד הגשת ההצעות.

 המציע משלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים, בהתאם להוראות כל דין.  .2.1.4

יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המציע לקיום  המציע
 .של מסמכי המכרז 2-ו 1ד' מסמך  בפרקהעבודה בהתאם לנוסח המצורף  חוקי

וחוק שכר  1991-המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א .2.1.5
ציבוריים, מאושר על ידי עורך דין, לפי חוק עסקאות גופים  ,1987-מינימום, התשמ"ז

 של מסמכי המכרז.  3בפרק ד' מסמך  המצורףבהתאם לנוסח  1976-התשל"ו

חשבון -עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו הצהרה מאושרת על ידי רואההוכחת ל
 .לחלק א' של מסמכי המכרז 1הנוסח המצורף כנספח ח'לפי 

)במילים: חמישים   ₪ 50,000( על סך של ""הערבותלהלן: )המציע המציא ערבות בנקאית  .2.1.6
בנוסח המצורף  01.04.2021אשר תהיה בתוקף עד ליום  להבטחת הצעתו במכרז ( ₪אלף 

 בנספח למכרז זה.

https://www.m-yehuda.org.il/
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על פי צו הפיקוח על  רישיון תקף מאת משרד התחבורהבעל מוסך מורשה המציע הינו  .2.1.7
בהתאם לסוג השירות המוצע  1970-מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, תש"ל

 על ידו.

כשהוא תקף למועד כל גוף מוסמך ציע אישור מאת להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המ
 האחרון להגשת הצעות.

 המציע או עובד מטעמו בעל הסמכה לניהול מוסך מטעם משרד התחבורה. .2.1.8

להוכחת האמור על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון/אישור תקף על שמו או לחילופין 
וכן אישור רו"ח לפיו במקרה שהאישור על שמו של עובד המציע, יש לצרף את האישור 

 מדובר בעובד שכיר של המציע

ו/או  אוטובוסים)חמישים(  50 ,2018-2020בכל אחת מהשנים  טופלו במוסך של המציע .2.1.9
 .לפחות שנהכל ב משאיות

 : יומן עבודה, דו"ח טיפולים,כגוןאסמכתאות להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע 
 וכד'הזמנות עבודה, דו"ח לקוחות ממחושב 

מוסך שיש בו את המכשור והציוד הנדרשים לפחות,  1.1.2018החל מתאריך המציע מפעיל  .2.1.10
או  DAFאו VOLVOלטיפול באוטובוסים מסוג לרבות מערכות דיאגנוסטיקה עדכניות, 

MERCEDES  אוSCANIA (יצרן אחד לפחות) . 

 על המציע להציג תעודות של מערכות הדיאגנוסטיקה

 את כל מסמכי המכרז ובנוסף להם את כל המסמכים/האישורים הבאים: על המציע לצרף להצעתו

 תתי סעיפיו. כל לעיל, על 2העתק של המסמכים הנדרשים בסעיף  .2.2

חוות דעת רואה חשבון אודות 'עסק חי' )עבור חברה בע"מ בלבד( בנוסח המצ"ב למסמכי  .2.3
 המכרז.

 ם בכל עמוד ועמוד.הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, ככל שהיו, כשהם חתומי .2.4

 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון. .2.5

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .2.6

 . 1976 -, תשל"ו(אכיפת ניהול חשבונות)אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .2.7

 ך.אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכ .2.8

 אישור תשלום בעבור רכישת מסמכי המכרז. .2.9

 :ו/או שותפות במידה והמציע הינו תאגיד .2.10

 התאגיד ו/או של השותפות חתומה באופן דיגיטלי ע"י רשות התאגידים,של  רישוםתעודת  .2.10.1
 נסח מאושר עדכני מאת רשם החברות ביחס לפרטי התאגיד ו/או השותפות.וכן 

 כי: אישור עו"ד או רו"ח .2.10.2
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ומטרות סמכויות ת העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרביצוע  .א
 .ו/או השותפות התאגיד

 .ו/או של השותפות שמות המנהלים של התאגיד .ב

 אשר חתימתם מחייבת את התאגידפרטי זיהוי המוסמכים בתאגיד ו/או בשותפות  .ג
 .ו/או את השותפות

מכים הנ"ל כשהם מלאים כדין על המציע להגיש את כלל מסמכי המכרז בצירוף כל המס .2.11
וחתומים על ידי המציע בכל עמוד ומסמך ולהפקידם במעטפה סגורה בתיבת המכרזים 

 כמפורט לעיל.

 תהיה המועצה רשאית לפסלה. הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  .2.12

מסמכים ו/או נדרשים השלמת מסמכים המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש  .2.13
של  , הן לעניין בחינת עמידתםו/או הבהרות ו/או פרטים נוספים ככל שיידרש יםנוספ

 והן לבחינת המציעים באופן כללי. הסףהמציעים בתנאי 

חתם בין ישי להסכםכל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל יצורפו אף כנספחים  .2.14
  המועצה.המציע הזוכה ובין 

אלו מהווים חלק בלתי  -המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים  .2.15
ולכישורים הדרושים לצורך  נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים

 ביצוע העבודות.

 דגשים והבהרות .3

 יל.המציע יכול לעיין בכל עת במסמכי המכרז בטרם הגשת הצעתו בדרכים המפורטות לע .3.1

יובהר כי באחריות המציע הרוצה להשתתף במכרז, לעשות את כל הבירורים  והבדיקות  .3.2
 הגשת הצעתו, וכי לא תהיה לא כל טענה שהיא כלפי המועצה בגין כך.הדרושות לו בטרם 

קבל הבהרות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או פנות אל המועצה בבקשה להמציע יוכל ל .3.3
למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא, ובמקרה כזה,  ספקות כלשהם, שימצא בקשר

 , וזאת עד ולא יאוחרבכתב אורן חדדמועצה, מר ליועץ המכרז ל עליו לפנות לקבלת הבהרות
 16:00בשעה  17.01.2021מיום ראשון ד' שבט תשפ"א 

טל' לאישור  oren@eitanims.co.il  בדוא"ל בלבד שכתובתופנייה כאמור בסעיף זה  תיעשה 
 .073-2903344קבלה: 

פנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע  שלאמציע מי יובהר כי,  .3.4
בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות כל טענה שהיא מלטעון ומושתק 

 במכרז. וכיו"ב

לכל המשתתפים  בכתב יישלחורק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר  יובהר כי,  .3.5
יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע , מאת הגורם המוסמך לכך במועצה, במכרז

 יהיה לצרפן חתומות על ידו

 הטלפון המציע לא יוכל להסתמך על הבהרות אשר נתנו לו בעל פה ו/או באמצעותיובהר כי,  .3.6
 .ו/או על ידי מי שאיננו מוסמך לכך במועצה

mailto:oren@eitanims.co.il
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מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות  ונספחיו על מסמכי המכרז בחתימתוהמציע  .3.7
 נספחים לו והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.ה כל

 ות שלא הוגשו בהתאםרשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצע אהמועצה תה .3.8
 לדרישות ולתנאי המכרז.

לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המכרז, כל הסתייגות של המציע יובהר כי,  .3.9
 .את הצעתו עלולה לפסול

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל השירותים נשוא המכרז ביחס לכל שירות שנדרש .3.10
 צעה חלקית.ואין הוא רשאי לפצלן ו/או לחלקן ו/או לתת ה

 ההצעה .4

ידו  -את התמורה בש"ח, ללא מע"מ, המבוקשת על ( 1מסמך  -פרק ה' )המציע יציין בהצעתו  .4.1
 , כמפורט להלן.השירותיםעבור ביצוע כל התחייבויותיו עבור אספקת 

"מחיר )להלן:  על ההנחה שתינתן ביחס למחיר המירבי ע"י כל מציע והמציעים יתמודד .4.2
 .(ההצעה"

 הצעה על סוג שירות אחד ו/או יותר.ניתן להגיש  .4.3

המחיר הנמוך בפועל בהצעת במקרה של סתירה בין המחיר המוצע לבין שיעור ההנחה יחייב  .4.4
 המציע.

 אין לנקוב בהנחה שלילית. .4.5

 במידה ומציע לא נותן הנחה יש לרשום את המחיר המירבי כמחיר המוצע. .4.6

 על הסף ולא תובא לדיון. אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי הצעה כזו תפסל .4.7

את כל העבודה,  ההצעה יכלול מחירעל המציע לוודא, וכי זה באחריותו האישית בלבד, כי  .4.8
והרווח, לרבות מיסים, היטלים, הגעה למקום  החומרים, הציוד, האספקה ואת כל ההוצאות

 במסמכי המכרז. אחרת צויןוכו', פרט למע"מ, אלא אם 

 ורט במקום המיועד לכך בהצעה. רכיב המס ערך מוסף  בהצעה יפ .4.9

המציע ע"פ כל  עבור קיום מלוא התחייבויותיו שלמחיר ההצעה הינו סופי וכולל כי יובהר  .4.10
 מסמכי המכרז.

 מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד למחיר ההצעה יתווסף  .4.11
 המצאת חשבונית מס כדין.

 ליום שיקבע כמועד האחרון להגשת ומעודכן יהיה תקף מחיר ההצעה שיוצע ע"י המציע .4.12
 ההצעות למכרז. הצמדה תבוצע בהתאם להוראות ההסכם.

מובהר בזה כי המכרז הינו מכרז מסגרת והמועצה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין  .4.13
ל בהתאם לצרכיה של המועצה ולשם מקסום תוצאות המכרז למען והשונים, הכ המציעים

המועצה אף לערוך הליך התמחרות בין המציעים אשר זכו  בתוך כך תוכל .טובת הציבור
או לגבי כל הזמנה אשר תוציא המועצה לגבי ביצוע עבודה נשוא  ,במכרז, לגבי כלל המחירון

 .מכרז זה
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 ערבות בנקאית  .5

 , על₪ 50,000כל משתתף במכרז, חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה על סך של  .5.1
 מותנית לפירעון מידי, לטובת המועצה בנוסח דוגמת הערבות להיות אוטונומית ובלתי

: להלן) 01/05/2021למסמכי המכרז ובתוקף לפחות עד ליום  1מסמך  -בפרק ג' המפורט 
 .("הבנקאית להצעה הערבות"

 פסל על הסף ולא תובא לדיון.ימציע שלהצעתו לא תצורף ערבות בנקאית, הצעתו ת

ד נפרד מההצעה ויש להגישה כחלק בלתי נפרהערבות הבנקאית להצעה תהיה חלק בלתי  .5.2
 מהצעת המציע למכרז.

ל והרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית לתקופות נוספות, הכ .5.3
נסיבות העניין והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית  לפי

 כנדרש.

 רשאית לפסול הצעתו. תהא  המועצה  ,מציע שלא ינהג כך

 מיום  ימים 7תוך  ההסכםוהוא לא יחתום על יתר טפסי  זכתה במכרז,אשר הצעתו  מציע .5.4
ו/או לא יעמוד בייתר התחייבויותיו להמצאת מסמכים  שיידרש לכך על ידי המועצה

רשאית המועצה לחלט ולגבות  תהא ,ואישורים כמפורט במסמך זה ובמועדים הנקובים בו
הבנקאית לטובתה, ולמסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז לכל  הערבותאת מלוא סכום 

 מציע אחר.

 ערבות ביצוע .6

, ימציא למועצה ערבות בנקאית ההסכםבשעת החתימה על זכתה במרכז, מציע אשר הצעתו  .6.1
מדד להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע לפי החוזה והמכרז בסך של ת אוטונומית צמוד

 .("ערבות הביצוע": להלן) ₪ 50,000

 חודשים נוספים לאחר מכן. 3בתוספת  ההסכםערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך כל תקופת  .6.2

 יםביטוח .7

ימציא למועצה תזכה במכרז, המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו  .7.1
בהליך שאושרו  למעט שינויים)ללא כל שינוי בתוכנו  (3מסמך  -)פרק ג' אישור קיום ביטוחים 

  (.שאלות הבהרה

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז  לוודאהמציע אחריות כי, במובהר בזאת  .7.2
 העומד לרשותו לדרישות הביטוח. הביטוחיהכספיות של התאמת הכיסוי  ואת המשמעויות

 למען הסר ספק מובהר בזאת , מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או .7.3
 ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת חברת

 כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במועד הנקוב  מציע שהצעתו תתקבל ולא .7.4
 דעתה הבלעדית, לחלט את הערבותלמועצה הזכות, לפי שיקול  במכרז ו/או בהסכם, שמורה

 .הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר לבצע אתושהגיש המציע,  הביצוע

לדרוש , ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות המועצה כמו כן, תהא רשאית המוצעה .7.5
 פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה. מאת המציע

 הגשת ההצעות: .8



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע 
  03/2021מכרז פומבי מס'  -בשולי כל עמוד, יש להביא במעטפות סגורות, כשעליהן מצוין 

יום חמישי ט"ו ולהכניסן לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין המועצה עד 
 )אין לשלוח הצעות בדואר(. 12:00השעה  עד  28.01.2021בשבט תשפ"א 

 הצעות אשר יתקבלו במועד מאוחר יותר לא יתקבלו ולא ידונו על ידי ועדת המכרזים.
 

 שונות .9

 במועד בו נדרש לחתום עליו ההסכםולא חתם על  ההסכםתר טפסי ינדרש המציע לחתום על י .9.1
 ן הפרשיילא תובא לעניכמפורט בדרישה, אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות המועצה במקרה זה, 

 חל מהמועד בו נדרש לחתום עלתתקופה בה השהה חתימתו, דהיינו, התקופה בההצמדה, 
 ועד לתאריך החתימה בפועל.החוזה 

 ינשוא במתן השירותיםעל המציע אשר הצעתו תזכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל  .9.2
 המכרז.יום ממועד קבלת הודעה בדבר תוצאות  30לא יאוחר מתוך  המכרז

 מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהן תהיה זהה .9.3
 רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות לעניין ההצעה הכספית ו/או, תהא והטובה ביותר

 ביותר הראויההתמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה 
 מבין כל ההצעות.

 .אחד מזוכהמועצה רשאית לפצל את העבודות או חלקן ליותר ה .9.4

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .9.5

 המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות .9.6
 ציבור/רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

 הידע המקצועי, כושר הביצוע של המציע וכן ,בחשבון, בין היתר בשיקולי המועצה יילקחו .9.7
 עדריניסיונו של המציע בעבודות קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומות וה

 תביעות מטעם מזמינים אחרים בעבר.

 המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות .9.8
 ו לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוערצונה א

 העבודה להנחת דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או  .9.9
 חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתףל

 ה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתףפעולה עם המועצ
 המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את

 ההצעה.

 עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע .9.10
 המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבותו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 

 פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל .9.11
 חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת

 ההצעה כנדרש. 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
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______________ 
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המזמין יהיה רשאי לפסול, בין היתר, הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו  .9.12
קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או המזמין, איתם 
התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, שעניינם 

 ובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם.זכויות הע

 אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות והמציעכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה,  .9.13
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 על פי מכרז זה הינה כמפורט במסמכי המכרז. מתן השירותיםתקופת  .9.14

 התאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי ב .9.15
 בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים
 המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני

 מכות ועדת המכרזים ובכפוףמשתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בס
 להוראות הדין והפסיקה.

על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין  .9.16
וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל 

מסר ו/או שהיה נגיש למציעים הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יי
 בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1מסמך  –פרק ב' 

 ]אוטובוסים ומשאיות[ טיפולי תחזוקה ותיקונים של כלי  רכבהסכם למתן שירותי 

 שנת _________ביום ______בחודש ______  מטה יהודהשנערך ונחתם במועצה האזורית 

 

 מטה יהודההמועצה האזורית      ב י ן:
 ________  מרח' 

 טל': _____ ; פקס: _______
 ( "המועצה": להלן)

 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   
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14 

     

 "מצד אחד"                                                                                                                                        

 לבין:

           
                                                                                                                            

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                            

 "מצד שני"                                                                                                                                         

 

טיפולי תחזוקה ותיקונים מתן שירותי ל  03/2021והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל:

נלווים, עפ"י מסמכי המכרז המצורף ושירותים מוצרים וכן  אוטובוסים ומשאיותשל 

 המכרז"והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " ובזה להסכם זה על כל נספחי

 "(.המפרטו/או "

מבין המציעים לבצע את העבודה ולספק את השירותים עפ"י כדין נבחר  והקבלן והואיל:

 המפרט עבור המועצה והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה.

הידע, הניסיון הכלים המשאבים, כוח האדם המיומנות  ומצהיר כי בידי והקבלן והואיל:

 והמומחיות לצורך ביצוע הסכם זה.

וברצון הצדדים להסדיר ההתקשרות ביניהם לביצוע העבודה והשירותים כמפורט  והואיל:

 להלן בהסכם זה.

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 :מסמכי ההסכם .1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל מקום  .1.1
 זה וכל אחד מנספחיו כאמור. בו נאמר בהסכם "הסכם" הכוונה להוראות הסכם

במקרה של סתירה ו/או שאלות פרשנות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות נספח  .1.2
מנספחיו תהינה הוראות הסכם זה עדיפות. ואולם בהעדר פירוט או העדר התייחסות 
לנושא המפורט במפרט, יקבעו הוראות המפרט ואין לפרש את שתיקת או העדר פירוט 

 אות המפרט. ההסכם כגורע מהור

 

 

 :הגדרות .2

בהסכם זה תיוחסנה למונחים המשמעויות כפי שפורטו במפרט ובתוספת להגדרות 
 המפורטות להלן:

ובהתאם להוראות  הקבלןביצוע כל המטלות וההתחייבויות המוטלות על  – "השירותים"
]אוטובוסים טיפולי תחזוקה ותיקונים של כלי רכב מתן שירותי להסכם זה, ובכללן 

 ושירותים נלווים. ,אשר בבעלות ו/או בחזקת המועצה ו/או מי מטעמה ומשאיות[

 חברת ______ ח.פ./ע.מ. __________
 _________מרח'  

 טל':_______; פקס: ________
 ע"י מורשי החתימה מטעמה

 מר _________ ת.ז. _________
 מר _________ ת.ז. _________

 "(הקבלן)להלן: "
 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 נספח א' להסכם זה. –" המפרט"

מי שמונה על ידי המועצה כנציגה והמפקח מטעמה על  – "המפקח"ו/או  "נציג המועצה"
 ביצוע הסכם זה.       

 להלן. 5.2כמתחייב ע"פ המפרט וכמפורט בסעיף  –" הקבלןנציגי "

 : כל מונח בהסכם זה יתפרש ע"פ הגדרתו במפרט אלא אם כן צוין אחרת בהסכם זה.ההער

 :הקבלןהתחייבויות הצהרות ו .3

החותם מטעם הקבלן מצהיר כי קרא את הסכם זה, הבין אותו היטב על כל היבטיו  .3.1
ומשמעויותיו, וכי מוסמך הוא לחתום בשם הקבלן על הסכם זה, וכי חתימתו על הסכם 

 זה מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 

הסכם זה  יא עוסק באספקת העבודות ו/או השירותים נשואובזאת, כי ה הקבלן מצהיר .3.2

יכולת, כישורים, מקצועיות, ציוד, משאבים כספיים, מיומנות, ניסיון,  ,ידע ויש ל וכי
ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות,  ועובדים מיומנים

העבודות ו/או השירותים למועצה בהתאם ועפ"י האמור במכרז  שידרשו לביצוע אספקת

 .זה והסכם

ופת ההסכם יהיו ברשותו, על שמו ובתוקף כל הרישיונות, הקבלן מתחייב כי במשך כל תק .3.3
 ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל עת שתהיה הפסקה ו/או סיום תוקף של רישיון, היתר, אישור ו/או כל דבר אחר  .3.4
 האמור לעיל.מתחייב הקבלן להודיע על כך מידית למועצה ולפעול מידית לחידוש כל 

הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  .3.5
לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה וכי חתימתו על הסכם זה מחייבת  הנחוצים

 .דבר ועניין אותו לכל

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי  .3.6
זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון  הסכם

 .המועצה

הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות והדרושות לביצוע העבודות והשירותים על  .3.7

 .מכרז זה פי

המלא  את העבודות ברמה ובטיב מעולים ולשביעות רצונה לבצעהקבלן מתחייב בזאת,  .3.8

 .של המועצה

 לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין וסוג םא מסכיווה ובזאת, כי ידוע ל הקבלן מצהיר .3.9
 שהוא, בדבר תשובות ו/או הבטחות ו/או מצגים אשר ניתנו לו בעל פה על ידי גורם כלשהו

 , כי היחידים המוסמכים להתחייב בשם המועצה הינם מורשילחברהבמועצה וכי מובהר 

 .החתימה על פי חוק

וכל השלבים והחלקים הכרוכים את השירותים,  לתכנן, לפתח, לספק תחייבהקבלן מ .3.10
והקשורים בה בצורה תקינה ועונה על כל הדרישות במפרט, ולבצע את כל ההתחייבויות 
המפורטות עפ"י הסכם זה על נספחיו ע"פ לוח הזמנים, באמצעות כוח אדם מקצועי מעולה 

רה על כל התקנים הישראליים הנוגעים ותוך שימוש בחומרים ובציוד מעולים תוך שמי
בדבר בטיחות בעבודה, איכות הסביבה, ייצור וכיו"ב תקנים חוקים, תקנות, בדבר לרבות 

 ופיתוח.
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 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
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בביצוע המטלות  ותסייע להיא בשיתוף פעולה מלא עם המועצה, ו הקבלן מתחייב לעבוד .3.11
 המוטלות עליהם לצורך מימוש הסכם זה.

על פי הסכם זה הנובע מעיכוב בביצוע מטלה שהוטלה  ויותיבמילוי התחייבו הקבלןאיחור  .3.12
על המועצה, לא ייחשב כהפרת הסכם לצורך הסכם זה, ומועדי הביצוע המוטלים על 

 פי לוח הזמנים יוארכו בהתאמה.-על הקבלן

על הסכם זה, כי אינו מעמיד ולא יעמיד אותו ו/או כל  והקבלן מצהיר ומאשר  בחתימת .3.13
 ים חשש לניגוד עניינים.מי מטעמו במצב בו קי

הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת  .3.14
קיומו של חשש לניגוד עניינים, וזאת באופן מידי עם היוודע לקבלן בדבר נסיבות המעלות 

 חשש לניגוד ענייניים.

את ביצוע  ועצמ על לוקח והקבלןאת ביצוע העבודות  מהקבלןהמועצה מזמינה בזה  .3.15
 העבודה ע"פ הסכם זה והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

מחסן חלפים בו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף, אביזרים להחזיק הקבלן מתחייב  .3.16
 .וחומרים נדרשים לאחזקה וטיפול באוטובוסים, ומלאי חלפים לחלקים מתקלים

 תקופת ההסכם: .4

 ת ההסכם.אחת ממועד חתימתקופת הסכם תהיה לשנה  .4.1

 נוספות בארבע שניםלמועצה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם כולו או חלקו,  .4.2
יום לפני  30)כל פעם לשנה אחת נוספת(. ההארכה תהא אוטומטית אא"כ תודיע המועצה 

 תום תקופת ההסכם או ההארכה בדבר רצונה לסיים ההסכם.

 :ביצוע העבודות .5

 זה, תגיש המועצה לקבלן מדי פעם, על פי צרכיה הסכםי במשך תקופת ההתקשרות עפ" .5.1
העבודות ו/או השירותים, אשר  הזמנות בכתב לביצועו/או  ועל פי, צווי התחלת עבודה

 נציג המועצה.תהיינה חתומות על ידי 

זה,  הסכםונפרדת וכל תנאי והוראות  כל הזמנה לביצוע אספקת עבודה כהזמנה עצמאית .5.2
העבודה, שתבוצענה על ידי הקבלן  ת מפעולות אספקתיחולו במלואם על ביצוע כל אח

 .עפ"י הזמנת המועצה, כאמור

 מספר ההזמנות לביצוע אספקת העבודות ו/או השירותים וכן סוגי וכמויות העבודות .5.3
הנדרשות למועצה במשך תקופת ההתקשרות אינו ידוע מראש ויהיו בהתאם לצרכי 

במסגרת התקציבית המיועדת לביצוע ל וכניותיה ושיקוליה הבלעדיים, הכות, המועצה
 מכרז זה.  עבודות נשוא

של  להזמין מהקבלן מספר ו/או היקף כלשהו אינה מחויבת ואינה מתחייבתהמועצה  .5.4
 עבודות ו/או שירותים, בכל עת שהיא, והקבלן אינו ולא יהא רשאי להעלות כל טענה, מכל

 .וזמנו ממנו, בכל עת שהיא/או היקף העבודות ו/או שירותים שיו סוג שהוא, לגבי מספר

 הקבלן יעניק את השירותים למועצה באמצעות המוסך אותו הגיש הקבלן במסגרת הצעתו .5.5

 .למכרז

"הזמנת )להלן:  השירותים יסופקו ע"י הקבלן למועצה, בהתאם להזמנת שירות בכתב .5.6
ההזמנה תישלח לקבלן בהתאם לדרכי ההתקשרות מאת הקבלן. של המועצה  (שירות"

ותהיה  ההזמנה תפרט את סוג העבודות והשירות הנדרש. למועצה ע"י הקבלןשנמסרו 
 נציג המועצה. חתומה ע"י 
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הקבלן ייענה לקריאת המועצה ויחל בביצוע העבודות באופן מיידי עם הגעת האוטובוס  .5.7
)בכל  וככל שנדרשים טיפולי דרך ולא יאוחר משעה וחצי ממועד קבלת הקריאה למוסך,

 .למשלוח הזמנת שירות בילוזאת במק דרך שהיא(

בכתב היא תנאי לתשלום המועצה לקבלן בעבור השירות. בוצע טיפול מכל  הזמנת שירות .5.8
ככל . הזמנת שירות בכתב, לא ישולם בגין השירות כל תמורה שהיא סוג שהוא ללא

 שנתגלה צורך בעבודה נוספת תוך כדי השירות, תבוצע העבודה רק לאחר הזמנת שירות
 עצה לביצוע אותה עבודה נוספת.נוספת מאת המ

משוער של גמר השירות, הזמן יעדכן הקבלן את נציג המועצה בעם קבלת הזמנת שירות,  .5.9
משלוח הזמנת השירות, למעט במקרים  שעות ממועד (3.5)אשר לא יעלה על שלוש וחצי 

 .חריגים ומורכבים

העבודה, תקופת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לתיקונים לא ראויים ו/או פגם בביצוע  .5.10
לתיקונים/לעבודה ו/או לפריט/חלק שהותקן תהיה לתקופה בחודשים כפי  האחריות

הקבלן בהצעתו כל זאת מבלי להפחית ו/או לגרוע מתקופת אחריות היצרן  שהתחייב לכך
פריטים/חלפים/חלקים החלה ממועד גמר מתן השירות;  הניתנת בגיןהקבלן( באמצעות )

 /חלק לא תפחת מאחריות היצרן/היבואן לכך.טילפר כך שבכל מקרה אחריות

 , במסגרת התיקון, שאושר לתשלום על ידי מכל רכבחלקים/חלפים תקולים שהוסרו  .5.11
המועצה, יהיו שייכים למועצה ויימסרו לה, אלא אם כן נציג המועצה יורה אחרת, שהרי 

 יהיה החלק/החלף התקול לקניינו של הקבלן ויהיו באחריותו. אז

תהא רשאית לספק לקבלן חלקי חילוף אשר יובאו על ידה ועל פק המועצה למען הסר ס .5.12
 לצורך התקנתם באוטובוס על ידי הקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר לכך.  חשבונה

של המועצה על  (רכבי הסעות)הקבלן מתחייב לתת עדיפות לטיפול באוטובוסים צהובים  .5.13
 שהרכבים יחזרו לפעילות עד לשעות הצהריים. מנת

 על גמר השירות מי מטעמולו/או לנציג המועצה בתום הטיפול מתחייב הקבלן להודיע  .5.14
שעות  3את כלי הרכב נשוא השירות למועצה בתוך  בהתייחס לכל הזמנת שירות ולהחזיר

 ממועד גמר השירות.

 תמורה: .6

כמתחייב ע"פ הסכם זה,  הקבלןבגין ביצוע העבודה ובתמורה לביצוע כל התחייבויות  .6.1
 שיסופקו בפועל. לשירותיםתמורה בהתאם לאמור  לקבלןועצה תשלם המ

. התשלום יבוצע רק כנגד אישור הקבועים בחוקהתמורה תשולם ע"פ מועדי התשלומים  .6.2
 נציג המועצה כי העבודה בוצעה.

 חשבונית מס לתשלום. יגיש הקבלןלאחר קבלת אישור נציג המועצה בדבר ביצוע העבודה,  .6.3

ין הימים לא יבמנ. ידי המועצה במועדים הקבועים-וישולמו עלהחשבוניות יוגשו למועצה  .6.4
 .לקח בחשבון תקופה שבה הוגשה חשבונית שגויה או שלא בהתאם למפורט בהסכם זהית

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור במפרט, יודגש כי במחירים המשולמים ע"פ האמור  .6.5
תייקרויות, תוספות, לעיל כלולה התמורה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות, ה

מיסים, עלויות נלוות, עלויות הובלה ואספקה, עלויות רכישה, עלויות תיקון, תחזוקה, 
ולרבות עלויות בגין שינויים שיחולו בכל אלה, בין בשל יוזמת המועצה ובין מסיבה אחרת 
כלשהיא וכן בגין כל יתר ההוצאות ועלויות החברה הנובעות מהתחייבויות החברה ע"פ 

 זה ועפ"י המפרט. הסכם

שא ולא תשלם כל סכום נוסף יעל אף כל האמור בהסכם זה מובהר בזאת כי המועצה לא ת .6.6
 .הקבלןמעבר למפורט במפרט ובהצעת 
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למניעת כל ספק מובהר בזאת, כי לא ישולם סכום כלשהו לקבלן, אשר אין לגביו הזמנה,  .6.7
צוע אספקת העבודות מהווה תנאי לתוקפה של התחייבות כספית כאמור לעיל, ובי אשר
 .השירותים במקרה זה יהיה על אחריות הקבלן ועל חשבונו ו/או

המועצה רשאית לקזז מסכום התמורה המגיע לקבלן, ללא מתן הודעה מוקדמת, כנגד כל  .6.8
חוב שחייב הקבלן למועצה. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות המועצה לגבות את 

 החוב האמור בכל דרך אחרת.

לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה רשאית לקזז כל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו מבלי  .6.9
למועצה מאת הקבלן כנגד כל סכום שעל המועצה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' 
כלשהוא בגין מעשים ו/או מחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו על כל סכום 

 שהוא. 

 שיהיה בכל דרך לרבות בדרך חילוט הערבות הבנקאית. הקיזוז האמור לעיל, יכול  .6.10

 

 :בטיחות .7

 במהלך ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש בכדי לשמור על תנאי בטיחות .7.1
של העובדים ושל צדדים שלישיים וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים  נאותים

משרד העבודה והרווחה והנחיות הבטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת  והנחיות של
 נציג המועצה.

 המועצה רשאית להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא .7.2
 , אולם אין בכך כדי לשחרר את הקבלןונציגהנאותים/לא מתאימים לדרישות הרשויות 

 .חות אתר העבודותמאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטי

יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם,  וכל מי שמועסק על ידו הקבלן מתחייב כי צוות העובדים .7.3
המחייבים והנהוגים בענף על ידי משרד העבודה והרווחה, וכן על פי  על פי כללי הבטיחות

ועל פי הנדרש במכרז נשוא  1997 -, התשנ"ז(ציוד מגן אישי) תקנות הבטיחות בעבודה
  יו.על כל נספח הסכם

 :בדיקות, ביקורות וטיפול בליקויים במהלך העבודה .8

שם נציג  .הקבלןנציג שיהא אחראי על ניהול וביצוע העבודה ע"י  ומטעמ ימנה הקבלן .8.1
 יועבר בכתב למועצה.  הקבלן

 הצדדים מתחייבים הדדית לשתף פעולה בכל עת בביצוע המוטל עליהם ע"פ הסכם זה. .8.2

 ,בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפוף להוראות המועצההקבלן יהא עצמאי   .8.3
 המנהל או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים

 .באחריות המועצה

המועצה רשאית להחליף את המנהל מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים, למנות  .8.4
ל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא זאת וזה, הכ כםהסעוזרים לצורך פיקוח על פי  לו

 .לנכון

המכרעת לקבוע אם השירותים  אשר ימונה מטעם המועצה, תהא הסמכות למפקח .8.5
 .ונספחיו זה הסכםהמסופקים על ידי הקבלן מבוצעים כראוי על פי תנאי 

יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן  ואו מי מטעמו/ המפקחהמועצה באמצעות  .8.6
השירותים ו/או העבודות, טיב הציוד, הכלים, כשירות העובדים, והאמצעים בהם  ביצוע

ומילוי אחר  ההסכםהקבלן לצורך מתן השירותים ואת מידת עמידתו בתנאי  משתמש
 .הוראות המועצה

או מי מטעמו כי הציוד או חלק ממנו, הכלים, האמצעים בהם משתמש ו/ המפקחקבע  .8.7
תקינים ו/או אינן מהטיב הדרוש או כי העבודה לא בוצעה השירותים אינם  הקבלן או
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ובמיומנות ראויה או אינה תואמת את דרישות המועצה ונספחי המכרז או את  במומחיות
זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר אינם ראויים לבצע את העבודות, הסכם הוראות 

 .או מי מטעמווהקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל  תהא קביעתו סופית

התאמה בביצוע העבודה או יתברר כי ו אי /או קוייבכל מקרה שבו יתגלה לנציג המועצה ל .8.8
על פי המוגדר במפרט, רשאי נציג  םאו לא מבצע אות ועומד בהתחייבויותי ואיננ הקבלן

המועצה לדרוש הפסקת ביצוע העבודה הנוגעת, ויאשר המשך ביצוע העבודה רק לאחר 
 הקבלןעיכוב שיגרם כתוצאה מכך בעמידה בלוח הזמנים יהיה באחריות תיקון הליקויים. 

 על כל המשתמע מכך, אלא אם כן סוכם בכתב אחרת על דעת שני הצדדים.

לבצע תיקון או  הקבלןקורת ובדיקות אשר כתוצאה מהן יהיה על ילמען הסר ספק ב .8.9
העבודה על מלהשלים את  הקבלןשחרר את ת, לא ו/או כל דבר אחר החלפה של חומרים

 על פי ההסכם. וועל פי לוח הזמנים ולעמוד ביתר התחייבויותי וחשבונ

 הקבלןלמען הסר ספק אין בסמכות הניתנת עפ"י הסכם זה לנציג המועצה לבדוק עבודות  .8.10
 לעבודה הקבלןהכוללת והבלעדית של  וכמפורט לעיל כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות

 ע"פ המפרט. והתחייבויותיומכל 

בוצעו על ידו, והקבלן  קבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב העבודות אשרה .8.11
הליקויים שיתהוו  מתחייב בזה לתקן על חשבונו הוא את כל המגרעות ו/או הפגמים ו/או

למועצה העבודות  חודשים מיום מסירת 24או שיתגלו בעבודות או בחלק מהן במשך 
ומבלי לגרוע מהאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות האחריות  בכפוף לכל דין, 

 .בהתייחס לפריטי הציוד השונים נשוא המכרז שתהיינהל ספציפיות ככ

המפקח יקבע בכל מקרה אם הקבלן אחראי בעד המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים  .8.12
ים הנ"ל תוך לא במידה והקבלן לא יתקן את המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקוי .הנ"ל

ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לטיב  7 -יאוחר מ
את התיקון ו/או הביצוע מחדש בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים על חשבונו  ובדק ו/או לבצע

את ההוצאות הכרוכות בכך מכל כספים שהם שיגיעו ממנו לקבלן באותו  של הקבלן ולנכות
בכל דרך אחרת כפי שהמזמין ימצא לנכון לרבות מימוש הערבות  ותםזמן ו/או לגב

 .כאמור בהסכם זה לעיל הבנקאית 

במהלך כל ביצוע השירותים, יקפיד הקבלן על שמירת סביבת עבודה נקייה ובטוחה, וישיב  .8.13
 המצב לקדמותו למעט התיקונים שבוצעו.

 ם בכדי לשמור על תנאיבמהלך כל ביצוע השירותים הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושי .8.14
 בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת בהתאם
 להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה והנחיות בטיחות

 לכך ו/או לפי דרישת המפקח. הרלוונטיות

וזו נעשית בתנאים  להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה המועצה תהא רשאית .8.15
 נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. בטיחותיים לא

 

 :העדר יחסי עובד מעביד וביקורת בדבר קיום זכויות עובדי הקבלן .9

 הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד מעביד בינו לבין המועצה.  .9.1

 ללא יוצא מן הכלל.ישא בכל התשלומים לעובדיו יהקבלן  .9.2

 הקבלן ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה. .9.3

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהם מהימנים ובעלי ניסיון, ידע, ומומחיות ממדרגה  .9.4
 זה. הסכםהדרושים לשם מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי  גבוהה

קבלן להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו שעל כמו כן, מתחייב ה .9.5
 .המועצהזה ולשביעות רצון  הסכם פי
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 הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, בעניין פיקוח .9.6
, בין היתר, למועצה לפי דרישתהו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא 

על תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר של העובדים  םאישורי
 .המועצהוכן כל מסמך רלוונטי אחר הנדרש ע"י  המועצה,ידו עבור  המועסקים על

, המועצהערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת ימובהר ומוסכם בזאת כי ככל שת .9.7
ת המועצה רשאי תהאמי מטעמו, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ו/או  לרבות

 המסמכים כאמור לאותו גורם. להעביר את

, יועברו הקבלןמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י יככל שת .9.8
וכן למינהל ההסדרה  המועצההממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למזכירות  כל

 בתמ"ת. והאכיפה

 ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב הקבלןיום ממועד העברת  30לא יאוחר מתוך  .9.9
בכתב, המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם, לרבות , תצהיר למועצהלהמציא 

תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התצהיר  פירוט
 .הקבלןהמציע ויאושר ע"י רו"ח של  יחתם ע"י

 התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיעמובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי  .9.10
 . למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרועהמועצהלקבלן, ככל שמגיע, מאת 

 על טענה או תביעה המועצהמהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם ו/או ויתור כלשהו של 
 ע"פ תנאי ההסכם וכל דין. זכויותיהלמיצוי 

 :נזיקיןבאחריות  .10

 אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק שייגרםהקבלן יהיה  .10.1
לתשתיות הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרם 

ו/או לכל צד שלישי במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, למועצה 
 בדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.על ידו, בין אם נגרם ע"י עו בין אם נגרם

 בעקבות למועצהעל כל נזק כאמור שיגרם אם יגרם  המועצההקבלן יהיה חייב לפצות את  .10.2
הראשונה  דרישתה, מיד עם המועצהפגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את 

נזק  לשלם בקשר לפגיעה, אובדן אוה או עלול המועצה מהבמלוא הסכום ששיל לעשות כן
בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין  הנשא שהמועצהההוצאות  כאמור וכן בכל

זה ו/או על  הסכםעל פי  המועצהל מבלי לגרוע מזכויות ווהכ ,כאמור פגיעה, אובדן או נזק
 סעד אחרים. פי כל דין לכל תרופה או

ל הפועלים הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה עובדיהם וכ .10.3
של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודה,  מטעמם

לעשות כן במלוא הסכום  המועצה מייד עם דרישתה הראשונהלשפות את  והוא מתחייב
שהמועצה לשלם בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות  העלול אומה המועצה ששיל
בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע  לשאת הבהן או עלול נשאה

 זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.הסכם על פי  המועצהמזכויות 

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במקרקעין חקלאיים  .10.4
וי ו/או הנטוע ו/או במקרקעין הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכל הבנ ו/או

למקרקעין כאמור לרבות במתקנים ו/או בעצים המצויים על המקרקעין, בגין כל  המחובר
נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות  פגיעה ו/או
אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם נגרמו על ידו, בין אם נגרמו על ידי  ו/או בקשר

 שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון למרותו. דיו ו/אועוב

 הראשונה לעשות כן במלוא המיד עם דרישת המועצההקבלן מתחייב בזאת לשפות את  .10.5
לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל  האו עלול המועצה מההסכום ששיל

לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה בגין  הבהן או עלול הנשאשהמועצה  ההוצאות
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זה ו/או על פי כל  הסכםעל פי  המועצהכאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות  פגיעה ו/או נזק
 סעד אחרים. דין שכל תרופה או

ו/או  המועצהשל  ןלמיטלטליהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או  .10.6
ן, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך שלישי, בין במישרין ובין בעקיפי צד

העבודות ובין לאחר כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו  ביצוע
הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומרים  ו/או כל

 אתר העבודה. המצויים בסביבת

 ת וההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ו/או בהשבתישא לבדו בכל העלויויהקבלן  .10.7
 המצב לקדמותו.

 בעקבות למועצהעל כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם  המועצההקבלן יהיה חייב לפצות את  .10.8
הראשונה ה , מיד עם דרישתהמועצהפגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את 

לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור  האו עלול המבמלוא הסכום ששיל לעשות כן
לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה,  הבהן או עלול הנשא שהמועצהההוצאות  וכן בכל

זה ו/או על פי כל דין  הסכםעל פי  המועצהכאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות  אובדן או נזק
 .סעד אחרים לכל תרופה או

והקבלן ביחד  המועצהאו הנובעת ממנו כנגד זה ו/ להסכםהוגשה תביעה כלשהיא הקשורה  .10.9
לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ו/או  או

 .המועצהאישור מראש ובכתב של  ללא

 :ערבות ביצוע .11

ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה למדד  הקבלןמציא יבד בבד עם חתימת הסכם זה  .11.1
 .₪ 50,000המחירים לצרכן מאחד הבנקים בישראל לפקודת המועצה ע"ס 

מתחייב להאריך את  והקבלןימים לאחר תקופת ההסכם  180הערבות תהיה בתוקף עד  .11.2
תוקף הערבות ככל שיידרש בגין הארכת ההסכם ולהמציא למועצה את המסמכים 

 הדרושים מעת לעת.

פי הנדרש בהסכם ובמפרט וכן בכל מקרה האחר בו  –מקרה לא תבוצע העבודה על  בכל .11.3
ע"פ הסכם זה, תהיה המועצה רשאית לפי שיקול דעתה  ובהתחייבויותי יעמוד הקבלןלא 

כולה או מקצתה ולגבות את הכספים המגיעים לה, על פי  לממש את הערבות הבנקאית
 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

בנוסח שנמסר לה ע"י המועצה. ההוצאות הכרוכות עפ"י פרק זה והוצאות הערבות תהיה  .11.4
 בלבד. הקבלןהערבות תחולנה על 

די לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויות ולאחריות כלמען הספר ספק אין בגובה הערבות  .11.5
, כאמור ואין בהן ועמוד בהתחייבויותיילא  שהקבלןפי הסכם זה, או למקרה -על הקבלן

 עפ"י כל דין ועפ"י הסכם זה. תזכאי יאה םויות המועצה והסעדים להכדי לגרוע מזכ

 :תרופות בשל הפרת הסכם .12

על פי הסכם זה, תהיה המועצה  ולא ביצע התחייבות מהתחייבויותי שהקבלןבכל מקרה  .12.1
 הבכתב )אלא אם הדבר איננו סובל דיחוי( לבצע את העבודה בעצמ התראהרשאית, לאחר 

לשלם למועצה את מלוא ההוצאות  יהיה הקבלן חייבאו באמצעות אחרים. במקרה זה 
למען הסר ספק אין בניצול זכות המועצה לפי סעיף בלבד זה משום ביטול . שנבעו מכך

ההסכם, ואין בביצוע ההתחייבות האמורה ע"י המועצה או מי מטעמה כדי לצמצם או 
 עפ"י הסכם זה. הקבלןלשלול מאחריות 

דלעיל כדי לגרוע מתרופות ו/או סעדים ספציפיים הקשורים אל  9.1באמור בסעיף  אין .12.2
 התרופות או הסעדים כאמור והמגיעים עפ"י המפרט.
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מצאה המועצה כי העבודה או חלק ממנה לא בוצעה לשביעות רצונה ושלא בהתאם לנדרש  .12.3
ה בגינה עפ"י הסכם זה תהיה רשאית מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת, שלא לשלם התמור

 ו/או בגין חלקיה ו/או לבטל הסכם זה.

 :סיום ההסכם שלא מחמת הפרתו .13

תוקף  ההסכם או חלק ממנו לידי סיום, וזאת לפני את המועצה רשאית בכל עת להביא  .13.1
ידי משלוח הודעת סיום לחברה של -, עלהקבלןהשלמת ביצועו ושלא מחמת הפרתו ע"י 

ד ילעקרונות הקבועים בפרק זה. החברה תפעל מייום לפני מועד הביטול, ובכפוף  60לפחות 
 בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום.

לאלתר כל פעילות הגורמת  יפסיק הקבלןהשתמשה המועצה בזכותה על פי פרק זה,  .13.2
לצבירת עלויות, אלא אם כן דרשה המועצה ביצוע פעילות מסוימת, ובהתאם לדרישת 

 המועצה שתהא בכתב ומראש.

 זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב הביטול כאמור. האילא  הקבלן .13.3

 :איסור הסבת הסכם / קבלני משנה .14

א רשאי להעביר או ורשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, וכן אין ה ואינ הקבלן .14.1
למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא אם כן ניתנה הסכמת המועצה לכך בכתב ומראש 

 ובהתאם לתנאי ההסכמה.

למכרז ושלא  הקבלןאין באמור כדי למנוע העסקת קבלני משנה שפורטו במסגרת הצעת  .14.2
 נפסלו על ידי המועצה.

מבלי לגרוע מיתר סעיפי ההסכם והמפרט, המועצה תהיה רשאית להתקשר בין בעצמה  .14.3
ספקת אלצורך  הקבלןובין באמצעות אחרים במישרין עם מי מקבלני המשנה ו/או ספקי 

פטור מאחריות  יהיה והקבלןהנדרשים לביצוע העבודה ובמקרה זה שירותים או טובין 
בגין שירותים ו/או טובין שסופקו על ידם לאחר ההתקשרות הישירה כאמור, אלא אם כן 

 כלפי המועצה. הקבלןהדבר נבע מהפרה של התחייבויות 

 :שונות .15

ו ואינם שמות וכותרות סעיפי ההסכם אינם מהווים חלק מגוף ההסכם, לא ישמשו לפירוש .15.1
 גורעים מכלליותם של הסעיפים.

הקבלן וכל מי מטעמו מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל נתונים ו/או מידע ו/או  .15.2
מסמכים אשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה 

השירותים נשואי  ו/או מי מטעמה ובין על ידי כל גורם אחר אגב ביצוע העבודות ומתן
 הסכם זה.

חובתו של הקבלן ושל כל מי ממטעמו לשמירה על סודיות כאמור לעיל תמשיך בכל עת גם  .15.3
 לאחר סיום ההתקשרות בין המועצה לבין הקבלן.

הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שנגרם לה בשל הפרת חובה זו  מיד עם  .15.4
 דרישתה הראשונה.

תונה לו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא יראה הדבר כוויתור לא השתמש צד בזכות הנ .15.5
 על אותה זכות, אלא אם נאמר הדבר מפורשות.

כל אישור שצריך להינתן ע"י המועצה לצורך הסכם זה, יחשב תקף רק אם ניתן מראש,  .15.6
 ובכתב, וע"י המוסמך לכך עפ"י הוראות ההסכם ועל פי הוראות הדין.

נאי ו/או מתנאים בהסכם זה במקרה מסוים ו/או בסדרת הסכמת המועצה לסטות מת .15.7
 מקרים לא תהווה תקדים ולא תשמש דוגמא לכל מקרה אחר.

ח עסקה אחרת, ניתנים וחובות שהצדדים חייבים זה לזה בין על פי הסכם זה ובין מכ .15.8
 לקיזוז.



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

23 

 על הוראות הסכם זה יחולו כל הוראות דין החלים על המועצה והקבלן. .15.9

ח הסכם ור הוראות ההסכם ומבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה בין מכמבלי לפגוע בית .15.10
זה ובין מכח הוראות כל דין, במקרה שיוצא נגד החברה צו לפירוק ו/או לפירוק זמני ו/או 
צו למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים זמני ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים, כי 

לאלתר וללא מתן הודעה מוקדמת והיא תהיה  אז תהיה המועצה רשאית לבטל הסכם זה
רשאית לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לחברה ולממש בטחונות ו/או ערבויות ולעכב כל 

 נכס השייך לחברה.

על הזכות לעיכבון, הקמה לה לפי כל דין בשל אי תשלום או אי עמידה  הקבלן מוותר בזה .15.11
 סוג שהוא הנמצא ברשותה. של המועצה בתנאי ההסכם, של נכסים של המועצה מכל

לבית המשפט במחוז בירושלים יהא הסמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור  .15.12
 להסכם זה.

 כתובת הצדדים לצורך הסכם זה:

 מטה יהודה מ.א.: המועצה 

 ______________________________________. :הקבלן

שעות ממועד הימסרה  72תוך כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיע ליעדה 
 למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל.

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

_________________       _______________ 

 המועצה                הקבלן 

 אישור עו"ד

אני הח"מ , עו"ד _____________________, המשמש כיועץ/ת משפטי/ת של 
מאשר הסכם זה נחתם בפני ע"י (, "הקבלן"להלן: ח.פ./ע.מ. _________ ) ______________

, וכן על ידי _________________ ת.ז _________________מר/גב'
, החברהחתימה מטעם  ימורש ,שהינם_________________ ת.ז _________________מר/גב'

 יין.לכל דבר וענ החברהמחייבת את  החברה בצירוף חותמת םאשר חתימת

 תאריך: _________________

                                                                                                                     _________________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 2מסמך  -פרק ב' 
  

 טכני מפרט

 כללי

בהתאם  במוסך יהיה את כל הציוד הנדרש לטיפולים ותיקונים בכלי הרכב בהתאם להוראות מכרז זה,
למכרז הרלוונטיים המצורפים  ובדגש על האמור בתנאי הסף לסוג השירות אותו הקבלן יספק למועצה

 להסכם ולמפרט זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

 :לוח זמנים לביצוע העבודות

  מזמן הגעת כלי הרכב למוסך שעות 5 עד - טיפול תקופתי. 

  עד ארבע שעות מזמן הגעת כלי הרכב למוסך. -תיקוני גיר 

  הגעת כלי הרכב למוסך.עד שלוש שעות מזמן  -חשמל 

 

 

 

 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 3מסמך  -פרק ב' 

 טופס הזמנת ביצוע עבודות

 

 

 תאריך: _________

 מס' הזמנה: ________

 לכבוד: _________

בהתאם להסכם מיום ____________, נא לספק לנו את השירותים כמפורט להלן ובהתאם 

 העבודה המצורפת להזמנה זו: לתוכנית

 _______________________.: מס' כלי רכב .1

 :______________.דגם כלי הרכב .2

 :_____________.קלימוטראז' נכון למועד ההזמנה .3

 :_____________.איש קשר במועצה .4



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 ____._____________________________________:_________השירות המבוקש .5

 

 שם המזמין: _________

 המזמין: _________ תפקיד

 ___________חתימה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4מסמך  -פרק ב' 

 דו"ח מתן שירותים פרויקט ________

 מטה יהודההמועצה האזורית לכבוד: 

וכן בהתאם להזמנת השירותים , )מס' חוזה____ ( בהתאם להסכם מיום ____________
 האמורים בהסכם, סיפקנו את השירותים הנ"ל, אודה על זיכוי חשבוננו בהתאם.

 

 פירוט השירותים מס' הזמנה
תמורה מבוקשת 
 בהתאם להסכם

 הערות

    
    
    
    

   סה"כ:
 

שם הממונה: _________, הנני לאשר כי ______ ביצע את העבודות הנ"ל למיטב שביעות רצון 
 המועצה, ובהתאם להוראות ההסכם.



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 חתימה: ___________

 בברכה,                                                                                                                         
                                                                                                                      ___________ 

 

 :לשימוש הגזברות
 : __________תשלוםי תנא

 גורם מאשר: ____________

 תאריך:________________ 

 

                                                                                                                               
______________ 

 חתימת הגזברות                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 5מסמך  -רק ב' פ

 אספקת שירותים בשעת חירום

 לכבוד
 מטה יהודההמועצה האזורית 

 א.ג.נ.,
 שירותים בזמן חירוםכתב התחייבות לאספקת הנדון: 

_________ עליו חתמנו איתכם  מיום להסכםבהתאם  שירותיםואנו מספקים לכם      הואיל:
 ;("ההסכם"להלן: )

 והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;     הואיל:

 

 ת"ז/תאגיד:_____________________  _______ שם הספק/קבלן: לפיכך אנו, הח"מ,
 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות .1
בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת  שבהן יוכרז מצב חירום.

חייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את מת אנו ההסכםתוקפו של 
, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות שבהסכם כל יתר התחייבויותינו
 שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים. בימים ושעות חריגים

, בהסכםורה המוסכמת לעיל בעבור התמ 1אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .2
  תוספת כלשהי לתמורה האמורה. ללא



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית .3
 , המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכםההסכםשל 

 בדין.
 ולראיה באנו על החתום,

 ___________________                                                            היום ________________
 הקבלן                                                                                                                           

 אישור עו"ד

_____________________, המשמש כיועץ/ת משפטי/ת של אני הח"מ , עו"ד 
מאשר הסכם זה נחתם בפני ע"י (, "הקבלן"להלן: ח.פ./ע.מ. _________ ) ______________

, וכן על ידי _________________ ת.ז _________________מר/גב'
חתימה מטעם  ימורש ,שהינם_________________ ת.ז _________________מר/גב'

 מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. הקבלן בצירוף חותמת םבלן, אשר חתימתהק
 

 תאריך: _________________
                                                                                                                   

_________________ 
 חתימה + חותמת                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6מסמך  -פרק ב' 

 פרטי חשבון קבלן

 תאריך _________

 לכבוד 
 מחלקת גזברות - מטה יהודהמועצה אזורית 

 א.ג.נ.,
 

 בנק חשבון פרטי  :הנדון

 _______________ ח.פ./ע.מ./ת.ז. __________________ :עסק / שותפות / החברה שם

 :ביצוע תשלום על הודעה למשלוח כתובת

 רחוב___________  מס'_________ עיר ___________

 טל' ________ פקס ________ נייד__________ דוא"ל ____________

 ן __________-ס' חשם הבנק _________ מס' סניף _______ כתובת הסניף ________ מ

הננו מתחייבים בזה, כי במידה ויופקדו בטעות בחשבוננו כספים אמת המועצה ואינם מגיעים לנו, 
 נחזירם לגזברות המועצה בהקדם האפשרי ללא כל שהות.



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 :ולראיה באנו על החתום

___________________ 

 ____________________ ת.ז._______________שם _____

 אישור עו"ד

מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _____________________, 
, אשר הינו מוסמך לחתום על טופס זה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי _________________מר/גב'

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה 
 ן תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.כן, אישר/ה בפני את תוכ

 
 _________________                                                                   תאריך: ________________

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                        
 

 הבנק אישור
הננו לאשר את הפרטים לעיל כפרטי הספק הנ"ל )ניתן לצרף המחאה מקורית מבוטלת עם כל 

 הפרטים הנ"ל(
 
 
  ____________________                       ___________________            _________________ 

 תאריך                                      חתימת הבנק                                              חותמת הבנק                 
 

 

 

 

 1מסמך  -פרק ג' 

 ערבות מכרז

 לכבוד
 מטה יהודההמועצה האזורית 

 א.ג.נ.,
 

 מאת:

 בנק _________.

 סניף_________.

 תאריך________.

 

 ערבות בנקאית מס' _________הנדון: 

 

פומבי  למכרז הבנוגע להגשת הצע ("המציע"להלן )בקשת ________________________ על פי 

שירותי תחזוקה שיפוץ והקמה של תשתיות, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק לאספקת  _____מס' 

 .₪ 50,000כל סכום עד לסך של 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,  שתגיע

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  המציעהסכום תחילה מאת  או לדרוש את

 לחיוב כלשהו כלפיכם.כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר  כלפיכם טענת הגנה

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 _______דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  ועד בכלל. 202105.01.בתוקפה עד ליום  ערבות זו תישאר

 לא תענה.

 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת 01.05.2021לאחר יום 

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,

                         
                                                                                                         ___________________ 

 חתימה + חותמת הבנק                                                                                                           

 

 

 

 2מסמך  -פרק ג' 

 ערבות ביצוע

 מטה יהודההמועצה האזורית  -לכבוד

 א.ג.נ.,

 :מאת

 בנק _________.

 סניף_________.

 תאריך________.

 ערבות בנקאית צמודה מס' _________נדון: ה

לביצוע התחייבויותיו כלפיכם  ("הקבלן"להלן )על פי בקשת ________________________ 

, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שנחתם בינכם ביום _____להוראות ההסכם בהתאם 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט  ₪ 50,000עד לסך של 

 (."הפרשי הצמדה"להלן )להלן: 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  דרישתכם

, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל כלשהו כלשהו או באופן



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו  דרך אחרת, ומבלי לטעון

 כלפיכם.

ים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשא

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת

 הנ"ל.

 :במכתבנו זה

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  "מדד"

 כלכלי. 

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

"המדד  :להלן)אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו 

 :להלן)המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______  כי( החדש"

ום הקרן הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכ יהיו( "המדד היסודי"

 במדד היסודי. המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 תנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ני

                         כבוד רב,

                                                                                                         ___________________ 

 חתימה + חותמת הבנק                                                                                                           

 3מסמך  -פרק ג' 

 אישור קיום ביטוחים
 

 לכבוד
 )להלן: "המועצה"( מטה יהודההמועצה האזורית 

 א.ג.נ.,
 אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

 
 __________ לביטוח בע"מ מאשרים בזה כדלקמן:  חברת אני הח"מ

הקבלן פוליסות ביטוח בקשר בין היתר להסכם שנחתם בין המועצה לבין הקבלן אנו ערכנו לבקשת 
 ביום ______ כמפורט להלן:

 תקופת הביטוח .1

 ________.עד תאריך   _______מתאריך 

 שם המבוטח .2

 הקבלן.בגין מעשיו ו/או מחדליו של  המועצהו/או  הקבלן .3

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .4



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי כלשהו, אשר יכסה כל נזק העלול 
לאירוע ולתקופה. להסרת כל ספק מובהר בזאת כי  ₪ 2,000,000האחריות הינו  כאשר גבול

בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שטפון, בהלה, הרעלה עקב  פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה
הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה  יריהספקת במזון או שתיה, שימוש במנופים, מכש

 ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

 יטוח חבות מעבידיםב .5

או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, לרבות  הקבלןביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי 
קב עבודתם. ביטוח משנה ועובדיהם, בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי וע קבלני

מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, ביצוע עבודות בגובה, עומק, וכד'.  זה לא יכלול כל
לאירוע ולכל תקופת  ₪ 20,000,000 -לתובע ו  ₪ 6,000,000הינו  גבול האחריות בפוליסה

י כמעביד של עובד וזו תיחשבבמקרה  המועצהלשיפוי  הביטוח. הביטוח כאמור יכלול הרחבה
 .הקבלן

 :הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

 ו/או המועצהיכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי  הקבלןביטוחי  .1
 .המי מטעמ

 ,המועצההפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י  .2
 .המועצהולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו,  קבלןבזה כי ביטוחי ה מוצהר ומוסכם .3
 יום מראש. 30לרעה, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למועצה לפחות  לא ישונו

טוח שבחוזה עם המורשה ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הבי .7
 יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב. ולפיכך לא

 ו על החתוםנולראיה בא
                                                                                    __________________ תאריך:

 
                                                                             ______________________________ 

 חברת הביטוח + חותמת חתימת                                                                                                  

 1מסמך  -פרק ד' 

 קיום זכויות עובדים מאת המציעצהיר ת
 )יש למחוק את המיותר(

אני הח"מ ___________________________, המשמש כ _______________________ 
(, לאחר "המציע" )להלן:____________________________________ המציע אצל 

וק אם לא אעשה כן, שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח
 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 הנני מוסמך/ת מטעם המציע לתת את תצהירי זה. .1

 ובעלי השליטה בו מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המציע .2
–, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  1959המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"ט 

, חוק עבודת 1950 –, חוק חופשה שנתית, התשי"א  1976 –מחלה, התשל"ו חוק דמי , 1591
, חוק עבודת הנוער,  1965 –, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  1954 –התשי"ד  נשים,

, חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),  1953 –, חוק החניכות, התשי"ג 1953–התשי"ג 
, חוק 1963 –, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958התשי"ח חוק הגנת השכר, , 1951 –התשי"א 

, חוק  1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ,1995-, התשנ"ה(נוסח משולבי )הביטוח הלאומ
, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  2002 –, התשס"ב (עבודה תנאי)הודעה לעובד 

 (."חוקי העבודה"להלן: ) הרלבנטיים לענף נשוא המכרז



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה ו, עהמצי .3
 .חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לפי

ב  המציעבמהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע  .4
 -הורשעו ב  במציעע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה __________________ עבירות  -

 ______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי מבעלי
 .הורשעו ב _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה במציעהשליטה 

 הל, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהמציע .5
 בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש( "המינהל"להלן: )ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת 

העבירות המנויות בחוקי  קנסות בגין 2 -/ נקנסו בפחות מ הגשת הצעה זוהשנים האחרונות טרם 
 העבודה בשלוש שנים האחרונות.

 (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים)

 ע"י המציעבמהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס  .6
נקנסו ע"י  במציעהמינהל ב __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה 

 __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי המינהל ב
 ._____________קנסות ע"פ חוקי העבודה מבעלי השליטה בקבלן נקנסו ב

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל. 

 .1981–, התשמ"א (רישוי)בעל שליטה כמשמעותו בחוק הבנקאות  .7

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :על החתום באתיולראיה 
 

   היום_______________
 

                                                                                                                      
___________________ 

                                                                                                           
 

 __ ת.ז.____שם _____ 
 
 
 

 אישור עו"ד
מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ , עו"ד _____________________, 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא _________________ מר/גב'
תצהירו/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 בחתימה עליו בפני.
 

 תאריך: _________________
 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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_________________ 

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2מסמך  -פרק ד' 

 תצהיר קיום זכויות עובדים מאת בעל השליטה במציע
 )יש למחוק את המיותר(

 
אני הח"מ _______ ת.ז. ___________לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אהיה 

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

 .1981-הנני בעל השליטה במציע כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א .1

המפורטים  בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המציעמקיימים את חובות  ואני המציע .2
חוק , 1591–עבודה ומנוחה, התשי"א , חוק שעות  1959להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"ט 

התשי"ד  , חוק עבודת נשים,1950 –, חוק חופשה שנתית, התשי"א  1976 –דמי מחלה, התשל"ו 
, 1953–, חוק עבודת הנוער, התשי"ג  1965 –, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  1954 –

, 1951 –ודה), התשי"א , חוק חיילים משוחררים (החזרה לעב 1953 –חוק החניכות, התשי"ג 
י , חוק הביטוח הלאומ1963 –, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958חוק הגנת השכר, התשי"ח 

 תנאי), חוק הודעה לעובד  1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ,1995-, התשנ"ה(נוסח משולב)



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 וא המכרז, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נש 2002 –, התשס"ב (עבודה
 (."חוקי העבודה"להלן: )

חוקי העבודה בשלוש השנים  לא הורשעו בעבירה לפיי וחברות אחרות בבעלות אני, המציע .3
 .האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

ב  המציעבמהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע  .4
 -ב  אני הורשעתיבירות ע"פ חוקי העבודה, __________________ ע -

הורשעו ב  תי______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלו
 ._____________עבירות ע"פ חוקי העבודה

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת  לא נקנסו ע"י מינהלי וחברות אחרות בבעלות אני, המציע .5
הגשת הצעה השנים האחרונות טרם  של חוקי העבודה בשלושבגין הפרה ( "המינהל"להלן: )

 העבירות המנויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות. קנסות בגין 2 -/ נקנסו בפחות מ זו

 (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים)

 ע"י המציעבמהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס  .6
 ע"י המינהל ב אני נקנסתיהמינהל ב __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, 

נקנסו ב  בבעלותי__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות 
 ._____________קנסות ע"פ חוקי העבודה

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל. 

 כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר,  .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :על החתום באתיולראיה 
 

                                                                                                                               היום________________
 
 

___________________ 
                                                                                                           

 
 שם _______ ת.ז.____ 

 
 

 אישור עו"ד
 

מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ , עו"ד _____________________, 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא ולאחר _________________ מר/גב'

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 
 בחתימה עליו בפני.

 
 תאריך: _________________

 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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_________________ 

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3מסמך  -פרק ד' 

 
 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק 
 )יש לסמן במקום המתאים(

 

אני הח"מ _______ ת.ז. ___________לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

אני משמש כ _________________________ אצל המציע  .1
, שהגיש הצעה במכרז פומבי מס' ("המציע" :להלן) _________________________

 .מטה יהודהמועצה האזורית ל דלקלאספקת שירותי ( "המכרז")להלן:   ______

 .במכרזהנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע  .2

 בתצהיר זה: .3

בני אדם גם בעל השליטה בו מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר  - "בעל זיקה"
הדומה בהרכבו  תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד או



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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מטעם המציע על תשלום  ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי
 שכר העבודה.

 . 1981-התשמ"א (רישוי)כהגדרתה בחוק הבנקאות   -" "שליטה

  :, אנוכי וכל בעל זיקה למציעבמכרזההצעות  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת .4

 31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
 ,(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), לפי חוק עובדים זרים  2002באוקטובר 

 ;1987 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -התשנ"א

 , לפי2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 
ו/או לפי  1991 -, התשנ"א(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חוק עובדים זרים 

 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך, חלפה שנה אחת1987 -שכר מינימום, התשמ"ז חוק
 עד ההרשעה האחרונה;לפחות ממו

 לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף 
 באם כן:

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 עובדים:  110באם המציע מעסיק מעל 

הכללי של משרד העבודה והרווחה המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל 
לחוק שוויון זכויות לאנשים  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  והשירותים

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמקרה הצורך  1998 -תשנ"ח  עם מוגבלות,

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  םהחברתיי

במקרה )הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן  ,1998 -תשנ"ח 
 .(לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו שהמציע התחייב בעבר

 מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרדהמציע מתחייב להעביר העתק 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

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

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
 
 

 :על החתום באתיולראיה 
 
 
 

 היום ________________
                                                                                                                              

___________________ 
                                                                                                                  

 
 שם _______ ת.ז.____

 
 

 אישור עו"ד
מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ , עו"ד _____________________, 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא _________________ מר/גב'
לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה צפוי/ה 

 בחתימה עליו בפני.
 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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_________________ 

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4מסמך  -פרק ד' 

 
 לכבוד

 מטה יהודהמועצה אזורית 
 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההנדון : 

 
(, "המציע"אני הח"מ המשמש כמורשה חתימה ב ______________ ___________)להלן: 

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מטה יהודההנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית  .1

הקובע  1958-ב' )א(  לפקודת צו המועצות המקומיות ) המועצות האזוריות (, תשי"ח 89סעיף  .1.1
 כדלקמן:



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח  –צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב" 
 או אחות".

( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א 12כלל  .1.2
 המקומיות הקובע:

"חבר מועצה"   לעניין זה, ."חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות "בעלי  -

 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .1.3

"לא יהיה לעובד מועצה , לא במישרין ולא בעקיפין , בעצמו ולא ע"י בן זוגו, סוכנו 
או שותפו , כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או 

שלו או בהסכם הכללי של עובדי בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה 
 המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת "

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .2

בין חברי מועצת המועצה  אין למי מחברי ההנהלה, בעלי המניות, העובדים הבכירים או  .1.4
זוג, הורה, בן או בת,  בן השותפים במציע או העובדים המיועדים לתת את השירות במועצה:

 אח או אחות ואף לא מי שהמציע משמש  לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .1.5
 או ברווחיו של המציע  או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

כירים או השותפים במציע , או העובדים אין למי מחברי ההנהלה, בעלי המניות, העובדים הב .1.6
 המיועדים לתת את השירות במועצה בן זוג, שותף או שמי מהנ"ל סוכנו, העובד במועצה.

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .3
 הצהרה לא נכונה.

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

 לצו המועצות (3ב') 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
מחבריה ובאישור שר  2/3, לפיהן מליאת המועצה ברוב של (מועצות אזוריות)המקומיות 

מועצות )מקומיות לצו המועצות ה )א(א'  89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  הפנים,
 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. ובלבד (,אזוריות

 
 

 :____________     המצהירחתימת        שם :____________                                 

 
 אישור עו"ד

מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _____________________, 
שהינו/ה מורשה חתימה מטעם __________ ולאחר שהזהרתיו/ה  _________________ מר/גב'

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה 
 כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.

 

 תאריך: _________________

 
                                                                                                                   

_________________ 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5מסמך  -פרק ד' 
 לכבוד

 מטה יהודהמועצה אזורית 
 א.ג.נ.,

 

 הרשעותהצהרה בדבר העדר הנדון : 

אני הח"מ אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, להצהיר האמת וכי

 כדלקמן:

 

 אני המציע ______________________________________________ / משמש כ .1
)להלן: ___________________________ אצל המציע _____________________ 

מטה של המועצה האזורית  _____אשר מגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי מס'   ("המציע"
 ובעבורו.תצהיר זה בשמו  ומוסמך ליתן מטעמו יהודה



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז. .2

לשמש  הריני לאשר כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור .3
 כאיש צוות/מנהל פרויקט מטעם המציע מר/ גב'

________________________________: 

 השנים שקדמו למועד( 5)וזאת בחמש  מרמהלא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות  .3.1
 האחרון להגשת ההצעות במכרז.

שנים האחרונות תביעה שעניינה רשלנות מקצועית ולא ניתן פסק דין  3 -לא הוגשה כנגדם ב  .3.2
 .שנים האחרונות 3 -בתביעה שעניינה רשלנות מקצועית ב  כנגדם

 תימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו ח .3.3

 
 

 :____________     המצהירחתימת       שם :____________                                 
 
 

 אישור עו"ד
מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _____________________, 

שהינו/ה מורשה חתימה מטעם __________ ולאחר  _________________ מר/גב'
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.
 

                                                                     תאריך: _________________                                           
_________________ 

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6מסמך  -פרק ד' 
 לכבוד

 מטה יהודהמועצה אזורית 
 א.ג.נ.,

 

 שירותי טיפולי תחזוקה ותיקונים ברכביםדיווח רואה חשבון מכרז מס'____   __ לביצוע הנדון : 

הנני לדווח  ("המציע"ב ______________ ___________)להלן:  לבקשתכם וכרואי החשבון של
 כדלקמן:

ליום _________, בוקרו על ידי הדוחו"ת הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם  .1
 וחוות דעתי נחתמה ביום ____________.

 לחילופין:

הדוחו"ת הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ______ ובוקרו על ידי רואי 
 חשבון אחרים וחוות דעתם נחתמה ביום _____.



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

42 

המציע שנערכו לאחר הדוחו"ת הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחו"ת הכספיים הסקורים של 
מכן, שנסקרו על ידי אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע 
כ'עסק חי')*( או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ'עסק 

 חי'.

הדוחו"ת לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז  .2
הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת 

 המציע)**(.

ממועד החתימה על הדוחו"ת הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,  .3
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי  3לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 המציע עד לכדי העלאות ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ'עסק חי'. שך

 
 בכבוד רב,                                                                                                               

 
                                                                                                                       _______________ 

 רואה חשבון                                                                                                                             

 
 

  של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מס'  -)*( עסק חי 
 חודשים  3-)**( אם מאז מועד חתימת דו"ח המבקרים/דו"ח הסקירה האחרון חלפו פחות מ

 .2-3אין דרישה לסעיפים  -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7מסמך  -פרק ד' 
 
 

 לכבוד
 מטה יהודהמועצה אזורית 

 א.ג.נ.,
 הנדון : המלצה

 
 

אני הח"מ _____________,  מאשר בזה כי _____________ )להלן: "המציע"( סיפק עבורנו 
 באוטובוסים ו/או משאיותטיפולי תחזוקה ותיקונים שירותי בתחום ___________ שירותים 

 בתקופה שבן ה _____ עד ליום ______.
 
 פירוט השירותים: .1

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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 היקף השירותים: .2

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 חוות דעת: .3

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 שם :____________                                    חתימת הממליץ:____________     
 

 טלפון :____________  
                                

 רשות מקומית :____________   
                               

 תפקיד הממליץ :____________                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1מסמך  –פרק ה' 
 

 לכבוד
 מטה יהודהמועצה אזורית 

 א.ג.נ.,
 

 טיפולי תחזוקה ותיקונים ברכביםשירותי כתב הצעה והתחייבות לביצוע הנדון : 
 

 מכרז פומבי מס' ____________
 

מרח' ___________, אני הח"מ אני הח"מ ________________ת.ז.______________, 
 מצהירים מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:

ו על כל נספחי ההסכםקראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת  .1
 .("מסמכי המכרז" להלן:)

ז בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכר .2
 וההסכם האמורים ואנו מסכימים כל האמור במסמכי המכרז, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 
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מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו,  ימתחייבים בזה לבצע את השירותים נשוא
 ביחד, במחירים שהננו מציעים, כמפורט בהמשך. ולןכ

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  .3
ל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכ השירותים

 כאמור של המועצה.למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה  כמפורט בהוראות

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .4

 ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן 7המכרז תוך  הסכםלחתום על כל מסמכי  .4.1
 אחר, כפי שיקבע על ידכם. 

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע השירותים ו/או פיצויים כלשהם  .4.2
 הקטנת היקף השירותים ו/או ביצוען במלואן. בגין

ל כפי שיקבע על ידכם לא ולהתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר הכ .4.3
ימים מיום קבלת צו התחלת השירותים שינתן על ידכם, ולבצען בהתאם  7יאוחר מתוך 

 .וההסכםלכל התנאים שבמסמכי המכרז 

במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם או  ההסכםלהפקיד בידיכם במועד חתימת  .4.4
ו/או אישור המבטח לכך וכן  בהסכםשביניהם העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים 

וכן את  וההסכםהעתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז 
 .ההסכםלהבטחת קיום התחייבויותינו לפי  הערבות הבנקאית

על כל  ההסכםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  .5
בכלל,  ההסכםהמצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על  המסמכים

, מבלי שהדבר לבנינומחייב בין המועצה  כהסכםהמועצה בכתב, תיחשב הצעתנו וקבלתה על ידי 
 המועצה כמפורט במסמכי המכרז. של  יגרע מזכויותיה

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית, של  .6
 ,₪ 50,000על סך של  ___________________ סניף _________ בתוקף לפחות עד  בנק

במקרה ולא לטובתכם על פי הנוסח הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי 
ימים ממועד  7 -או מקצתן שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  נקיים התחייבויותינו כולן 
קבע המועצה, הרי ישתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שת הדרישה ו/או הודעת זכיה

הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה  הזכות בידיכם לממש ולחלט את
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל  ואנו מוותרים בזה מראש, ויתורכלשהי 

 צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

, ההסכםהבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת ל .7
מוד בתקופה לכל תקופת שתע ,₪ 50,000בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסך של  ערבות
השירותים בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את  ביצוע

 כלפיכם. התחייבויותינו

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד  .8
ידי המועצה. במידה שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על  האחרון

נדרש על ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל  ובמהלך תקופה זו
 דיחוי. 

זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  האנו מצהירים בזאת כי הצע :במקרה של תאגיד .9
 .על פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע

מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל  מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים .10
אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו  טענות של

 טענות אלה. מוותרים מראש על כל

כי אנו בעלי ידע  ובהתאם לכל ההצהרות המופיעות במסמכי המכרז לעיל, הננו מצהירים בזה, .11
, י המכרז וההסכםהשירותים נשוא ונית, מקצועית וכספית לשם ביצועוניסיון ובעלי יכולת ארג
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עומדים לרשותנו לצורך  וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי
מקצועיים, מיומנים  כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים סכםביצוע הה

 המכרז, ובמספר מתאים ומספיק. יאובעלי ניסיון בביצוע העבודות, נשו

אם נזכה בביצוע השירותים במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויותינו על פי  .12
 בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצונכם. המכרז

ידוע מוסכם והובהר לנו כי המועצה תהא רשאית לפצל את השירותים בין מספר קבלנים וכי  .13
יש הצעה שלמה המתייחסת לכלל השירותים נשוא המכרז. הננו מקרה אנו מחויבים להג בכל

מכרז זה, במועד שיקבע על ידכם. תנאי התשלום  ילהתחיל בביצוע השירותים נשוא מתחייבים
 ומקובלים עלינו. ידועים לנו

הסתמך על כל האמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את השירותים נשוא ב .14
 בים להלן:במחירים הנקו המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 קריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה -פרק ה' 
 

 

 

 

 

 

 :חישוב אופן הניקוד

הציון יקבע על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מרבי  - בהתייחס לסעיף המחיר .1

 (, ניקוד שאר ההצעות יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר 75%)

 2הפרמטרים אשר יפורטו בנספח ה.יוענק על סמך הציון לסעיף האיכות  .2

משקל  פירוט מס'
 באחוזים

 75% גובה הצעת המחיר של המציע -סעיף המחיר  1
 25% סעיף האיכות   2
 100% ס ה " כ 



 
 
 

 חתימת מורשה חתימה של המציע________________
 חתימת מורשה חתימה של המציע________________

 ח
 חתימת מורשה החתימה של המציע   

______________ 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעת מחיר - 1.פרק ה

 אומדן דגשים והערות סוג השירות 
הנחה מוצעת 

 /בסכוםבאחוזים
סה"כ ההצעה 
 לאחר ההנחה

       

 
 .1א.

 -טיפול גדול
 הכנה לטסט. 

יזום פעם 
)לא כולל  בשנה

 מע"מ(

  כיול

12,000 ₪   

פירוק 
ובדיקת 
 ברקסים

 

 -החלפת גריז
 גלגל קדמי

 

החלפת 
 שמנים כללית

שמן ופילטרים 
כולל  -מנוע

פילטר סולר 
 לטר מיםיופ

 גירשמן ופילטר  

שמן בקקס  
 ופילטר

 שמן ופילטר הגה 
-נוזל קירור

 החלפה
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גירוז כללי 
 לרכב

 

גירוז מרכב 
 ]דלתות[

 

בדיקת אורות 
 וכיוון

 

  בדיקת מגבים

       

 .2א. 
ביקורת /טיפול 

)לא  חצי שנתי
 כולל מע"מ(

בדיקת 
בטיחות 

 כללית

ברקסים, הגה 
   ₪ 3,000 וכו'

       

 .3א. 

הצעת מחיר 
לשעת עבודה 

)לא כולל 
 מע"מ(

  280 ₪   

       

 .4א. 

הצעת מחיר 
חלפים 

)לא מקוריים
 כולל מע"מ(

הנחה ממחיר 
מוסכי יבואן 

-לפריטים
 -עבור חלפים
 ! מקורי בלבד

יש לתת הצעה 
לתוספת מעל 
-האומדן של ה

 הנחה 15%

   הנחה 15%

 -דלעיל  המחיר הצעתהסבר לסעיף 

 לעיל וההצעות הינם לפני מע"מ . המצויניםכל המחירים 

. בעמודה של "ההנחה המוצעת" יש לציין הנחה בסכום, ובעמודה של "סה"כ 3א.-1א. בתת פרק
 ההצעה לאחר ההנחה" יש לציין את המחיר הסופי המוצע.

, ובעמודה 15%-בעמודה של "ההנחה המוצעת" יש לציין אחוז ההנחה המוצע מעבר  ל 4א. בתת פרק
במידה  –של "סה"כ ההצעה לאחר ההנחה" יש לציין את אחוז ההנחה הסופי המוצע, }לדוגמא 

 הנחה{ 25%הנחה, סה"כ הצעתו בעמודת "סה"כ ההצעה" תהיה  10%והמציע הציע 

 
 

/ה אצל המציע ____________ תפקידו/ה מר/גב' הינו איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף .15
הנוגע  _____________, מס' טל נייד: ____________ ופניות מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל

 .לכל דבר ועניין אותנו תחייבעל ידי המועצה  להם שיימסרולמכרז, והתשובות 

המחיר המוצע ע"פ במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה המוצע והמחיר לאחר ההנחה יקבע  .16
 ההנחה. שיעור 

שירותים שניתנו בפועל מוסכם וידוע עלינו, כי התמורה שתשולם בפועל תהיה על בסיס  .17
 ובהתאם לייתר הוראות מכרז זה.

במכרז, והתמורה בגינם תהיה ידוע ומוסכם כי המועצה יכולה לדרוש שירותים נוספים כמפורט  .18
 כאמור במכרז על מסמכיו.

נתן לנו כל תמורה נוספת, לרבות הפרשי הצמדה יידוע ומוסכם עלינו כי לא תלמען הסר ספק,   .19
 וריבית.

 ה בלבד, ככל שתוארך תקופת ההסכם.ימנגנון הצמדה יחול החל משנת ההתקשרות השני .20

הצעת המחירים המוגשת על ידנו מתייחסת לכל העבודות, על בסיס הנתונים המפורטים  .21
כל החומרים, הציוד וכיו"ב שנדרש להם לצורך ביצוע המכרז, והמחירים כוללים את  במסמכי

 העבודות.

 אנו מתחייבים לבצע את השירותים על פי מחירי היחידה המפורטים לעיל. .22
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ידוע לנו כי במקרה של בו תהיינה שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר  ,כןכמו  .23
ניהם התמחרות ו/או רשאית המועצה לערוך בי ,ביותר והינם הזולותשווה  תהישלהם הי

כפי שתצמא לנכון, עד לקבלת הצעת המחיר שהינה הראויה ביותר התמחרויות נוספות בדרך 
 מבין כל ההצעות.

 ולראיה באתי על החתום,

 :____________ המציע שם 
 ת.ז./ח.פ./ע.מ. של המציע: __________

 שם החותם: _________
  ת.ז. החותם:__________

 __________כתובת המציע: 
     טל' המציע:________, נייד: ____________, פקס: _____________

                                  
_________________ 

 חתימה + חותמת המציע                                                                                                             
 

 אישור עו"ד
מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _____________________, 

שהינו/ה מורשה חתימה מטעם __________ וחתימתו  _________________ מר/גב'
 בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 
                                                                                            תאריך: _________________                       

_________________ 
 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 מדדי איכות – 2.פרק ה
 פרוט סעיפי הניקוד לחוות דעתה של הוועדה המקצועית

 

 השאלה סעיף
ניקוד מקס' 

 לסעיף

 10 9002איזו  1

2 
 –בשנה  100בטיפול באוטובוסים / במשאיות . מעל ניסיון 

 נקודות 10 –בשנה  200נקודות , מעל  5
10 

 5 התמחות בחברה בודדת של משאיות/ אוטובוסים 3
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 דגשים ורשימת מעקב להגשת מסמכים :

 הערות קיים מסמך 'מס מס' פרק המסמך שם
   תוכן עניינים:
   לו"ז המכרז:

הזמנה להציע 
 הצעות

   1מסמך  פרק א'

   2מסמך  פרק א' הגדרות כלליות
   3מסמך  פרק א' תנאי המכרז

   1מסמך  פרק ב' הסכם
   2מסמך  פרק ב' מפרט
הזמנת ביצוע טופס 

 עבודות
   3מסמך  פרק ב'

   4מסמך  פרק ב' דו"ח מתן שירותים
התחייבות למתן 

 שירותים בחירום
   5מסמך  פרק ב'

   6מסמך  פרק ב' פרטי קבלן
   1מסמך  פרק ג' ערבות מכרז
   2מסמך  פרק ג' ערבות ביצוע

אישור קיום 
 ביטוחים

   3מסמך  פרק ג'
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תצהיר קיום זכויות 
 מציע –עובדים 

   1מסמך  פרק ד'

תצהיר קיום זכויות 
בעל  –עובדים 

 שליטה

   2מסמך  פרק ד'

הצהרה עסקאות 
 עם גופים ציבוריים

   3מסמך  פרק ד'

הצהרה על היעדר 
קרבה לעובד ו/או 

 חבר המועצה

   4מסמך  פרק ד'

הצהרה בדבר 
 היעדר הרשעות

   5מסמך  פרק ד'

   6מסמך  פרק ד' רו"ח דיווח
   7מסמך  פרק ד' המלצות

   1מסמך  פרק ה' הצעה
   דגשים ורשימת מעקב אחר הגשת מסמכים:

   אישור הגשת מכרז:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור הגשת מכרז

 המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז והגישם:

 שם התאגיד: ____________________________

 הגשת המכרז: ____________________תאריך 

 שם מלא של מגיש המכרז:   _____________________   

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע להמשך הקשר בנושא המכרז

 

 שם:  _________________

 

 תפקיד: _______________
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 טלפון:  ____________

 

 :_____________טלפון נייד 

 

 _______________________@_____________________: EMAILכתובת 

 

 מספר פקס: _____________

 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________________ 

 מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ______________

 

 שם נציג המציע: ___________   תאריך: ________  שעה: ________ 

 

 חותמת  :______________________   חתימה: __________
 
 
 


