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 כתב ההזמנה – 'א חלק

 

ה מזמינה הצעות מחיר ממוסכי שירות לצורך קבלת שירותי תחזוקה ותיקונים מועצה אזורית מטה יהוד

 לשלדת אוטובוסים מתוצרת סקניה, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל האוטובוסים.

 אשר לא יוחזר. ₪  500בסכום של  גזבר המועצהמזכירת  יפעת חכמוןגב' אצל את המכרז יש לרכוש 

https://www.m-אתר האינטרנט של המועצה: ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם, ב

yehuda.org.il/bids/ 

את ההצעות, במעטפות סגורות, בהתאם לתנאי המכרז, יש להפקיד ידנית )לא לשלוח בדואר(, בתיבת 

הוא  - 12:00בשעה  30/01/2020המכרזים המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין המועצה עד ליום /

 המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות למכרז זה.

שהוא המועד  12:00בשעה  24/01/2020שאלות בקשר למכרז ניתן להפנות אל המועצה, עד לא יאוחר מ 

   lior.ben.shalom@hdfk.co.ilבאמצעות דוא"ל  –האחרון להצגת שאלות הבהרה 

הפונה ויועברו במקביל באמצעות הדוא"ל גם לשאר המציעים  למציעתשובות ימסרו על ידי המועצה 

 בצירוף עותק ממכתבו של המציע הפונה.

 המועצה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר במועצה, למעט המנהל.

 אין המועצה מתחייבת לקבלת את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

 

 ניב ויזל         

 המועצהראש          

https://www.m-yehuda.org.il/bids/
https://www.m-yehuda.org.il/bids/
https://www.m-yehuda.org.il/bids/
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 המחירלמשתתפים בהגשת הצעות  הוראות -' ב חלק

 

מתוצרת  שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת אוטובוסים לביצוע 21/2019מס' מכרז 

 המועצהברשות סקניה, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל האוטובוסים ש

 הוראות למשתתפים

 כללי

שירותי מוסך "( מזמינה בזה הצעות לביצוע המזמין או/ו מועצהה)להלן: " אזורית מטה יהודה מועצה .1

סקניה, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל האוטובוסים מתוצרת  לתחזוקה ותיקונים בשלדת אוטובוסים

 כמפורט במסמכי מכרז זה. ,"(השירותים" ו/או "העבודות)להלן: " המועצה ברשותש

 

 המכרז שלהלן מורכב משלושה סלים: .2

 ."סקניה"תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג  – 1סל  .2.1

 ."מרצדס"תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג  – 2סל  .2.2

 .תחזוקה ותיקונים למרכב אוטובוסים מכלל הסוגים - 3סל  .2.3

 

 .יותר או אחד לסל הצעה להגיש ניתן האוטובוסים, לתוצרי בהתייחס הצעתו את להגיש המציע על .3

 

 המכרז הינו מכרז מסגרת, המזמין אינו מתחייב לרכוש כל היקף שירותים מהמציע הזוכה. .4

 
 למועד עדכניים הינם לחוזה' ג נספח המופיעים וסוגיהם") הרכב כלי "האוטובוסים )להלן: כמויות .5

 ההתקשרות תקופת במהלך רכב כלי להסיר או להוסיף הזכות קיימת למועצה ואולם .המכרז פרסום

 .זה בעניין טענה כל תהיה לאהזוכה  ולספק, הבלעדי הדעת ושיקול המשתנים צרכיה פי על וזאת

 

לספק את כל כוח האדם, כלי הרכב  ועל המציע יהיה כרז והחוזההעבודות תבוצענה לפי הוראות המ .6

 והציוד הדרושים לביצוען. 

 

 .על המציע הזוכה, יהיה לעמוד בתנאי הסף במכרז זה  .7

 

התחייבויותיו על פי יתר מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים את  .8

 יום, מיום קבלת צו התחלת העבודה. 30מסמכי המכרז לא יאוחר מאשר תוך 

 

 להשתתפות במכרז  סף תנאי

 

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת הצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים  .9

 :במצטבר להלן
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 לכל הסלים:ביחס תנאי סף כללים 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .9.1

 .9  - 3 המציע צירף ערבות מכרז בנקאית כאמור בסעיפים  .9.2

 .1976-המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .9.3

ה הר יאזור התעשי, המועצהרכבי  מאתר ק"מ 80על על המוסך המציע להיות במרחק שלא יעלה  .9.4

 .51בעמוד "ב מצ רכבי המועצהמפת אתר  חניון התחבורה. -טוב א' 

 

 תנאי סף פרטניים: .9.5

 :"סקניה"תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג  - 1סל  .9.5.1

 נזיןב רכב למכונאות מפעל להחזקת התחבורה משרד מאת בתוקף רישיון למציע .9.5.1.1

)מוסכים ומפעילים לכלי רכב(, תש"ל   ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי על ודיזל

 .010/020, בסימול מקצועי 1970 –

 -ב אשר טיפלמוסך מורשה  אוסקניה יבואן  של מרכז שירות מורשההינו המציע  .9.5.1.2

 .2016-2018 שבין השנים( 3בשלוש ) במצטבר לפחות אוטובוסים מסוג סקניה 250

 :"מרצדס"תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג  - 2סל  .9.5.2

 בנזין רכב למכונאות מפעל להחזקת רההתחבו משרד מאת בתוקף רישיון למציע .9.5.2.1

)מוסכים ומפעילים לכלי רכב(, תש"ל   ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי על ודיזל

 .010/020, בסימול מקצועי 1970 –

מוסך מורשה המטפל בשוטף  אויבואן מרצדס  מורשה של מרכז שירותהמציע הינו  .9.5.2.2

-2016שבין  ( השנים3)במצטבר בשלוש  לפחות אוטובוסים מסוג מרצדס 250 -ב

2018. 

 למרכב אוטובוסים מכלל הסוגים.תחזוקה ותיקונים  - 3סל  .9.5.3

מפעל לתיקון מרכבים )פח  להחזקת התחבורה משרד מאת בתוקף רישיון למציע .9.5.3.1

)מוסכים ומפעילים   ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי עלפיברגלס( וצבעות רכב 

 .100/070, בסימול מקצועי 1970 –לכלי רכב(, תש"ל 

אוטובוסים  500 -בבשוטף  המטפל לתיקון מרכב אוטובוסיםמוסך המציע הינו  .9.5.3.2

 .2016-2018( השנים שבין 3במצטבר בשלוש )לפחות 

 

 

 הוכחת עמידה בתנאי הסף

 

 חלק יהוו אשר, להלן המפורטים והמסמכים הפרטים, האישורים כל את להצעתו לצרף נדרש מציעה .1

 :המציע מהצעת נפרד בלתי

 צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז.המציע יצרף את  9.1ת תנאי סף להוכח .1.1

 .ההצעה לכתב( 6')ג נספחיצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח המצורף כ 9.2 להוכחת תנאי סף   .1.2
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המציע יצרף אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק  9.3סף  תנאי להוכחת .1.3

נאמן למקור, המעיד על כך, כי המציע הינו עוסק מורשה וכן מנהל ספרים כחוק. בנוסף יצרף 

 חתום על ידי עו"ד. ההצעה לכתב( 3')ג נספח אתהמציע 

 המרחק את תבחןהמציע יפרט כתובת מדוייקת של המוסך. המועצה  9.4 י סף תנא להוכחת .1.4

. בחינת המרחק המציע של המוסךמחלקת התחבורה של המועצה לבין  בין במסלול הקצר ביותר

 .https://www.google.co.il/maps  -מפות גוגל תתבצע על סמך אתר 

המציע יצרף רישיון בתוקף ( 3)סל  9.5.3.1 ( או 2)סל  9.5.2.1 ( או 1)סל  9.5.1.1 תנאי סף  להוכחת .1.5

 כאמור.

( 2)'ג נספחימלא את המציע ( 3)סל  9.5.3.2 ( או 2)סל  9.5.2.2  ו( א1)סל  9.5.1.2 תנאי סף  להוכחת .1.6

יומן עבודה, דו"ח טיפולים, .)לדוגמא:  ויצרף אסמכתאות בסעיף הרלוונטי לעיין זה ההצעה לכתב

 הזמנות עבודה, דו"ח לקוחות ממחושב וכד'(

 

 :מסמכים ואישורים נוספים .2

 ."ממע מטעם מורשה עוסק תעודת .2.1

 .ההצעה לכתב( 1)'ג נספחשל המציע על העדר ניגוד עניינים בנוסח  תצהיר .2.2

וד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש, לרבות על כל עמוד ועמהמציע לחתום  על .2.3

כגון הוראות נוספות,  מועצהעל עמודי הוראות אלה וכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי ה

 .ככל שיתקיים וישיבת ההבהרות וכד' –סיכום סיור הקבלנים 

 

יה כל המסמכים המפורטים לפסול הצעה שלא צורפו אל -לפי שיקול דעתה הבלעדי  –תהיה רשאית  מועצהה

 לעיל.

 ערבות המכרז

 

עשרים ) ₪ 25,000, בסך של מועצהעל כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, לטובת ה .3

הבנק מוציא  ידי-על, כשהיא חתומה ההצעה לכתב( 6')ג נספח בנוסח הערבות המצורפת( שקלוחמש אלף 

 ."(המכרז ערבותהערבות )להלן: "

 

 (.כולל) 28/5/2020  ליוםעד  בתוקףעל ערבות המכרז לעמוד  .4

 

https://www.google.co.il/maps.
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צדדית של -פי דרישה בכתב חד-ערבות המכרז תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על .5

המועצה, בלי להטיל על המועצה כל חובה להוכיח או לנמק דרישתה, ובלי שהמועצה תצטרך להציג 

 כל מסמך ו/או ראיה כלשהו נוסף על דרישת החילוט. לבנק

 

פי כל דין ו/או הסכם, המועצה תהיה רשאית להורות על -בלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למועצה על .6

 חילוט ערבות המכרז, כולה או חלקה, ובכלל זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 כפיים; ו/או המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון (1)

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; ו/או (2)

 המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות; ו/או (3)

אחרי שנבחר ליתן את השירות במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי  (4)

 מועצה על ההסכם עימו.המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם לחתימת ה

 

ידי מציע שלא נבחר ליתן את השירות במכרז תוחזר לאותו מציע, לאחר -ערבות מכרז שהוגשה על .7

בוטל המכרז, מכל סיבה שהיא, תוחזרנה שיחתם ההסכם למתן השירות מושא מכרז זה עם הזוכה. 

 המכרז כאמור.)ארבעה עשר( ימי עבודה ממועד ביטול  14ערבויות המכרז לכלל המציעים, תוך 

 

בכפוף להפקדת ערבות הביצוע האמורה להלן בידי המועצה, ולקיום כל יתר ההוראות הקבועות  .8

במסמכי המכרז המהוות תנאי מוקדם לחתימת המועצה על ההסכם, המועצה תשיב לזוכה את ערבות 

 ידיו.-המכרז שנמסרה על

 

 ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה לה ערבות המכרז. .9

 

 מוקדמות יקותבד

המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר במקום ביצוע העבודות וינקוט באמצעים אחרים  .10

הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים 

 העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת החוזה.

 

ל הנוגע למכרז זה ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו יימסרו ידיעות והסברים נוספים בכ .11
  .כתב ההזמנה – 'א חלקבאמצעות שאלות ההבהרה כמפורט בנים ילמעוני

 
 ההתקשרות והיקף תקופת

 

 .חודשים 12, ולמשך עם חתימת ההסכם בין המשרד לספק תחללפי מכרז זה תקופת ההתקשרות  .12

 

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו של  מועצהל .13

חודשים )שנים עשר( כל תקופה, הודעה בכתב תשלח  12תקופות נוספות של  ארבעחוזה זה למשך 
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הוראות )שלושים( יום לפני תום תקופת החוזה. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל 30לקבלן לפחות 

 חוזה זה.

 

ששת החודשים הראשונים של תקופת החוזה נקבעים בזה כתקופת ניסיון. במהלך תקופה זו רשאית  .14

, עפ"י שקול דעתה המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה זה בכל עת ע"י מתן מועצהה

 ימים מראש. 30הודעה לקבלן של 

 

/או להפחית מהיקף העבודות ו/או לבטל וית לצמצם רשא מועצההמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,   .15

מראש  הודעהלקבלן  שתינתן ובלבד, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, או כולן עבודותסוגי 

 .הביטול אואו השינוי  הצמצום בדברימים  45 שלובכתב 

 

 ההצעה תוקף

 

 חודשים ממועד פרסום המכרז. הארבעההצעה תישאר בתוקף עד  .16

 

 המחירהצעת  טופס הגשת

 

הניתנת על ידו ההצעה  את, ההצעה לכתב( 5')ג נספח ,המחיר הצעת כתב בטופס בדיו לרשום המציע על .17

 רכיב, כאחוז הנחה.עבור ביצוע כל 

 
 

תהיה רשאית שגיאה בהכפלת מחירי היחידות בכמויות, או שגיאה בסכום,  ,מועצהאם תמצא ה .18

את הסכום הכללי אשר ייחשב כסכום ההצעה של המציע, על פי מחירי היחידות לתקן  מועצהה

 .ובהתאם לכל דין שנרשמו

 

אין לרשום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב  .19

כל רישום כזה שלא  .לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז

 , אך עלול להביא לפסילת ההצעה.מועצהנתבקש, לא יחייב את ה

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו הסברים וניתוח של מחירי  .20

יחידות מסוימים הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים 

עצה ו/או מומחים מטעמה. אם יסרב המציע למסור למועצה ו/או למומחים והניתוחים האלה למו

מטעמה הסברים וניתוח מחירי יחידות כאמור, תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו ולחלט את 

הערבות הבנקאית שהפקיד עפ"י תנאי מכרז זה, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין הפרת תנאי המכרז 

 .וזאת ללא צורך בהוכחת הנזק
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ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז,  .21

להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין היתר, לצורך בחינת 

עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  על המציע יהא להשלים את החסר 

 נדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  וה

 

לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו המועצה תהיה רשאית להזמין את המציעים, על פי  .22

שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת הסברים 

לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, הרלוונטיים 

 הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף.  

על אף האמור לעיל, אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש למסמכי  .23

המכרז, וכן הצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל 

 שהיא.  סיבה 

 

 הזוכה ההצעה בחירת

 

הגבוה ביותר  המשוקלל ה אשר תקבל את הציוןההצע. של המציעהמחיר הצעת ההצעה הזוכה תבחר על פי 

, המועצה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין כמה זוכים לכל סל על פי לסל תהא ההצעה הזוכהלכל סל 

 .שיקול דעתה הבלעדי

 

 כדלקמן:בדיקת ההצעות תעשה  .24

 

הצעותיהם של מציעים שלא . הצעות להגשת המוקדמים הסף בתנאים עמידה בחינת - 'א שלב .24.1

תעמודנה בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות תיפסלנה. רק הצעותיהם של המציעים 

 העומדים בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות תעבורנה לשלב הבא.

 

 מהציון הסופי( 100%מחיר )ה בדיקת -' ב שלב .24.2

 ת, לכל סל בנפרד()בדיקה פרטני

 להלן: על פי המשקולות המפרטות של המציע ייקבעציון המחיר  .9.6

 :2ובסל  1בסל 

 פירוט משקל / ציון מקסימלי מרכיב
אחוז הנחה ממחירון יבואן 

 לשעת עבודה

הספק שהציע את אחוז  50%
ינוקד ב   ההנחה הגבוה ביותר

נקודות, יתר המציעים  50
 ינוקדו באופן יחסי אליו.

הנחה ממחירון יבואן על  אחוז

 חלפים מקוריים

הספק שהציע את אחוז  20%
ינוקד ב   ההנחה הגבוה ביותר

נקודות, יתר המציעים  20
 ינוקדו באופן יחסי אליו.

אחוז הנחה ממחירון יבואן על 

 חלפים חלופיים

15% 
 
 

הספק שהציע את אחוז 
ינוקד ב  ההנחה הגבוה ביותר

נקודות, יתר המציעים  15
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 ו באופן יחסי אליו.ינוקד 
אחוז הנחה ממחיר מחירון 

 יבואן על שמנים וחומרי סיכה

הספק שהציע את אחוז  15%
ינוקד ב   ההנחה הגבוה ביותר

נקודות, יתר המציעים  15
 ינוקדו באופן יחסי אליו.

 

 :3בסל 

 פירוט משקל / ציון מקסימלי מרכיב
המחיר הספק שהציע את  40% לשעת עבודה מחיר

 40ינוקד ב  יותרהנמוך ב
נקודות, יתר המציעים ינוקדו 

 באופן יחסי אליו.
אחוז הנחה ממחירון יבואן על 

 חלפים מקוריים

הספק שהציע את אחוז  30%
ההנחה הגבוה ביותר )ינוקד ב 

נקודות, יתר המציעים  30
 ינוקדו באופן יחסי אליו.

אחוז הנחה ממחירון יבואן על 

 חלפים חלופיים

30% 
 
 

 

יע את אחוז הספק שהצ
ינוקד ב   ההנחה הגבוה ביותר

נקודות, יתר המציעים  30
 ינוקדו באופן יחסי אליו.

 

 

 .100%כאשר הציון המקסימלי בבדיקת המחיר הינו 

 .X 100ציון המחיר של המציע יקבע על פי הניקוד אותו צבר בסעיפים שלעיל 

 

 ציון סופי –' ד שלב .10

 הגבוה ביותר . שציונו הסופי הינו המציעלכל סל ייבחר  .10.1

מציעים קיבלו ניקוד זהה אשר הינו הניקוד הגבוה ביותר, תהיה רשאית ועדת  2ככל שיימצא כי  .10.2

, וככל שגם הצעת המחיר תהיה המכרזים לבחור את ההצעה בעלת הצעת המחיר הזולה ביותר

מציעים אלו  2זהה תהיה רשאית ועדת המכרזים להורות על קיום התמחרות נוספת בין 

 .לתנאים שתקבע ועדת המכרזים על פי שיקול דעתה הבלעדיבהתאם 

 

 אישורים והמצאת המכרז מסמכי על חתימה

 

על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש, לרבות על  .25

ם כגון הוראות נוספות, סיכו מועצהעמודי הוראות אלה וכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי ה

 וישיבת ההבהרות וכד'.

 

 עלולה להיפסל. –הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן  .26

 

 אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת  .26.1

 הזהות שלו וכתובתו.
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 אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות, יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות  .26.2

וף ייפוי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם השותפות וכן ירשום בצר

 בגוף ההצעה את שמות יתר השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.

 

 ויצורף התאגידאם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת  .26.3

 גם לצרף יש. התאגיד בשם חתוםל מוסמך מי המאשר"ח רו או"ד עו בחתימת מכתב

  ורשימה התאגיד רישום על( מוסמכת רשות או"ח רו או"ד עו ידי על)מאושר  מסמך

 .מנהליו של מאושרת

 

 במיוחדאם ההצעה מוגשת על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה  .26.4

 ויצרף מהשותפים אחד כל של אחד נציג יחתום, המכרז נשוא העבודות ביצוע לשם

 ההצעה לגבי שותף כל של האחריות מידת על"ל, הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות

 .השותפות נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת

 

במקרה של הצעה המוגשת על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, יהיה חייב כל 

  ף שנקבעו במסמכייחיד )חברה או קבלן( ממרכיביה של השותפות, לעמוד בכל תנאי הס

 המכרז.

 

 ההצעות להגשת והזמן המקום

 

ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום שם המועצה והכיתוב: "מכרז מס'   .27

21/2019" 

 

מסירה על ההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, להיות מוגשת ב .28

עד ליום  אזורית מטה יהודהבניין מועצה לשכה המשפטית קומה ב' בתיבת המכרזים המצויה בידנית ב

 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. אין לשלוח את ההצעות בדואר.  12:00בשעה  30/01/2020/

 

 לעיל לא תובא לדיון. 28 כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  .29

 

 העבודות לביצוע ערבות, החוזה חתימת

 

על חשבונו  מועצה, יחתום על החוזה על כל נספחיו וימציא למועצההמציע שהצעתו תתקבל על ידי ה .30

החוזה", הכל שתהווה "ערבות לקיום ₪  50,000בסכום של  כמפורט בחוזההוא, ערבות בנקאית 

 , וכן אשור על קיום ביטוחים, הכל כמפורט בחוזה.מועצהלהנחת דעתה של ה

 

על קבלת  מועצהימים ממועד קבלת ההודעה מה 7על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך 

 .מועצההצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי ה
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ה ו/או לא ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או את המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוז אם .31

רשאית למסור את ביצוע  מועצהלעיל, תהיה ה 30 האשור לקיום הביטוחים תוך הזמן הקבוע בסעיף 

 .מועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההשני במקום דורג אשרהעבודות למציע 

 

 המכרז מסמכי

 

 סמכי המכרז, אשר אחרי החתימה על החוזים עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה, הם אלה:מ .32

 

 כתב ההזמנה – 'א חלק .32.1

 המחירלמשתתפים בהגשת הצעות  הוראות -' ב חלק .32.2

 כתב ההצעה –ג'  חלק .32.3

 כולל הנספחים המצורפים אליו: .32.3.1

 ;תצהיר העדר ניגוד עניינים – ההצעה לכתב( 1)'ג נספח .32.3.1.1

 ;סיון המציעינ – ההצעה לכתב( 2)'ג נספח .32.3.1.2

 ;יםתצהיר - ההצעה לכתב( 3')ג נספח .32.3.1.3

  ;הצעת המחיר– ההצעה לכתב( 5')ג נספח .32.3.1.4

 ערבות הצעה – ההצעה לכתב( 6')ג נספח .32.3.1.5

 

 כולל הנספחים המצורפים אליו: .32.3.2

 אישור על קיום ביטוחים; –לחוזה' א נספח .32.3.2.1

32.3.2.2.  
32.3.2.3.  
32.3.2.4.  
32.3.2.5.  

 נוסח ערבות בנקאית; –לחוזה' ב נספח .32.3.2.6

 מפרט דרישות לביצוע –לחוזה' ג נספח .32.3.2.7

 

 ותר מהמסמכים והנספחים האמורים.כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או י .32.4

 

 הוצאות

 

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת מחיר,  מועצהה .33

לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות 

 בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.
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 ושינויים הבהרות

 

שהוא המועד  12:00בשעה  24/01/2020עד לא יאוחר מ , מועצהאלות בקשר למכרז ניתן להפנות אל הש .34

 lior.ben.shalom@hdfk.co.il :באמצעות דוא"ל –האחרון להצגת שאלות הבהרה 

 

כניס שינויים ותיקונים תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, לה מועצהה .35

במסמכי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק 

בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

 בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. 

 

רפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז שיוגשו על המציעים יצ .36

 ידם.

 

 שונות הוראות

 

שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור  מועצהה .37

 ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים. מועצהכזה לא יגרום נזק ל

 

לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודות שומרת  מועצהה .38

נשוא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה 

 ההצעה הזולה ביותר.
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 כתב ההצעה –ג'  חלק
 לכבוד

 

 אזורית מטה יהודה מועצה

 

 א.נ.,

 

 9/20121מס'  מכרז –כתב הצעה הנדון:   

 

סקניה, מתוצרת מרצדס מתוצרת  שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת אוטובוסיםלביצוע 

 המועצהברשות ולמרכב כלל האוטובוסים ש

 

 ________________אני הח"מ __________________ מס' חברה/ שותפות/ זהות _

שכתובתנו ________________________מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כולנו ביחד וכל 

 אחד מאתנו לחוד, כדלקמן:

 

קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים במכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן: "מסמכי  .1

 המכרז"(.

 

בחנו את כל התנאים והנסיבות הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ו .2

הקשורים בבצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות סביבתם, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, 

כמויות וטיבן של העבודות, את כמותם, איכותם, את שיטת ביצוע העבודות, את כמות וסוגי 

יום כל וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות ק להן ניתן שירות האוטובוסים

 התחייבויותינו, תנאי ולוח הזמנים לביצוען של העבודות.

 

בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בבחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים  .3

והתמורה שתשולם בעבור ביצוע העבודות ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים 

מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא 

 התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שאנו הצענו בחוזה ובנספחיו.

 

תהיה חופשית לקבל או לסרב ולקבל הצעה זו, כולה או מקצתה, הכל  מועצהאנו מסכימים שה .4

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז. ברם, הצעתנו 

. אם תתקבל הצעתנו של ארבעה חודשים ממועד פרסום המכרזעד לתאריך תישאר בתוקפה 

 נעשה זאת בלי כל השהייה.  –ונדרש על ידכם לקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו 

 

 אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה כדלקמן: .5
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ו או ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל הצעתנ 7לחתום על מסמכי החוזה תוך  5.1

 בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 

לא יאוחר  –כפי שיקבע על ידכם  –להתחיל בביצוע העבודות בהיקפן המלא או בהיקף אחר  5.2

יום מיום קבלת הודעתכם על זכייתנו במכרז או בתאריך שיידרש מאתנו  30מאשר תוך 

י החוזה, וזאת בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם בהתאם לכל התנאים שבמסמכ

 .מועצהבהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהם, הכל לשביעות רצונה המלא של ה

 

במועד חתימת החוזה, או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  –להפקיד בידכם  5.3

לחוזה.  6.7 ערבות בנקאית, מבוילת כחוק, להנחת דעתכם, בהתאם להוראות סעיף  –שביניהם 

 על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי החוזה.

 

במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  –להפקיד בידיכם  5.4

בחוזה וכן העתקי  –נזיקין וביטוח  – 5העתקי פוליסות הביטוח כנדרש בפרק  –שביניהם 

 רש במסמכי החוזה.האישורים והמסמכים האחרים כנד

 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל  .6

המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, 

לבינינו, מבלי  מועצהבכתב, כהסכם מחייב בין ה מועצהתחשב הצעתנו וקבלתה על ידי ה

כמפורט במסמכי המכרז. אם נדרש להתחיל בביצוע  מועצהדבר יגרע מזכויותיה של השה

העבודות נשוא המכרז לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל 

 המסמכים הכלולים בו.

 

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  מועצהידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה .7

וכן לצמצם את היקפי העבודה  חוזההאת החוזה לקצו בתנאים ובהתאם להוראות להביא 

 .ימים 45ואת ההזמנה בהודעה מראש של 

 

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית מתאימה  .8

בעלי ניסיון לביצוע העבודות נשוא החוזה, עומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיומנים ו

בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובכמות מספקת, כמו כן הננו מצהירים כי בעת 

 .והציוד הדרושים לביצוע העבודות םכליההחתימה על החוזה, יהיו מצויים בידינו כל 

 

והציוד הדרושים לביצוע לפגוע בדרישות תנאי הסף לגבי הכלים אין באמור לעיל, בכדי 

נו מצהירים ומאשרים שבעת החתימה על החוזה, המצב יהיה תואם למצב בעת העבודות והנ

 הגשת ההצעה למכרז.
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עבודות דומות לעבודות ניסיון המציע במתן  – ההצעה לכתב( 2)'ג נספחאת  בזההננו מצורפים  .9

 סף ואמות המידה.לצורך עמידה בתנאי   ממליציםנשוא מכרז זה ורשימת 

 

בעצם הגשת הצעתנו זו, הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז  .10

והננו מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה 

 הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

 

ם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה ג

 יחיד, כאשר הקשרן ידרוש פירוש כזה.

 

 הצהרתנו זו ניתנה ביום _______________________________ מתוך הבנה ורצון החופשי.

 טל' ___________ מס' טל' נייד _________________  ח.פ./ מס' שותפות ______________

 

 ________  דואר אלקטרוני ______________.מס' פקס' _________

 בכבוד רב,        

   

 

 

 

 

 

       _________________ 

 חתימה                    
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 ההצעה לכתב נספחים

 תצהיר העדר ניגוד עניינים - ההצעה לכתב( 1)'ג נספח

 תצהיר העדר ניגוד עניינים

 

 תי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהר

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

 

אזורית  מועצהתצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' ______/______ של  .1

 (המכרז –להלן ) מטה יהודה

 

 מועצהבן מכה מועצהואיני קרובו, סוכנו או שותפו של חבר  מועצההנני מצהיר כי איני חבר  .2

המועד האחרון להגשת  החודשים שלפני  12-ב מועצהאו של מי שכיהן כחבר  אזורית מטה יהודה

  ההצעות למכרז.

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. -לעניין זה "קרוב" משמעו 

 

 .מועצהואיני בן זוגו, שותפו או סוכנו של עובד  מועצההנני מצהיר כי איני עובד 

 

אשר מגיש  התאגיד( –להלן )הל של תאגיד ___________________________ אני משמש כמנ .3

 הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו.

 

עיקרי  , שותפו או סוכנו שהנו בעל מניותבן זוגו ,אזורית מטה יהודה מועצהאין בתאגיד עובד של 

 בתאגיד או מנהל של התאגיד. 

 

מכהן  מועצה שותפו של חבר , סוכנו או(לעיל 2ו בסעיף כמשמעות), קרובו מועצהאין בתאגיד חבר 

החודשים שלפני המועד להגשת  12-ב  מועצהאו של מי שכיהן כחבר  אזורית מטה יהודה מועצהב

למיטב ידיעתי ו/או  -שהוא  מהון או רווחי החברה או %13-מהצעות למכרז, אשר יש לו יותר 

 או עובד אחראי בחברה. מנהל –אמונתי 

 

 תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  מועצההי, כי וועדת המכרזים של ידוע ל .4

 קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה כוזבת.

 

 .3סעיף  כאשר המציע במכרז הוא אדם פרטי יינתן תצהיר זה על ידו ויש למחוק את   הערה:

העיקרי בו  ידי בעל המניות  כאשר המציע במכרז הוא תאגיד יינתן התצהיר על ידי מנהלו או על

 .3וימולא סע'  2וימחק סע' 

 

 ולראיה באתי על החתום, היום בתאריך:_________________



 
 

 21/2019מכרז מס' 
 סקניה, מתוצרת מרצדס מתוצרת  ביצוע שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת אוטובוסים

 ברשות ולמרכב כלל האוטובוסים ש
 האזורית מטה יהודה המועצה

 

18 

 

 

_____________   _____________    _________________________ 

 תאריך חתימה 

 עורך דין אישור

________ התייצב בפני כי ביום _______ ,____________ מאשר_______עו"ד _ ,אני החתום מטה

המוסמך להתחייב בשם ו _________________הנושא תעודת זהות שמספרה: _________מר____

_________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו _______המציע והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר 

י את ים בחוק אישר באוזנלומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועי

 .נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

__________   _____________    ____________________ 

 תאריך     פרטי+ שם משפחהשם      

         + מספר רישיון + חותמת+ חתימה            
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 ציעסיון המינ - ההצעה לכתב( 2)'ג נספח

 

  סיון המציעינ

 

 יש למלא נספח זה בהתייחס לסל אליו ניגש המציע

 

 :הערות כלליות

  בעת מילוי הטבלאות ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות

 הנדרשות.

  לפי האמור בטבלאות המצורפות בלבד. תיעשהבדיקת תנאי הסף 

 

 (:Vסמן הצעתנו הינה בהתייחס לסל )יש ל .א

  תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג סקניה – 1סל 

  תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג מרצדס – 2סל 

  תחזוקה ותיקונים למרכב אוטובוסים מכלל הסוגים - 3סל 

 

 

 ________________כתובתו המלאה של המוסך: ________________ .ב

 

 נת שירות:על המציע לפרט את מעמדו כמוסך נתי .ג

 
 .(ת: ________________ )יש לצרף אסמכתאויבואןשל מורשה שירות מוסך  .1.ג

___________ אוטובוסים שונים מסוג _________ לפחות  -מוסך מורשה המטפל בשוטף ב .2.ג

 .(ת)יש לצרף אסמכתאו 2016-2018 בין השנים במצטבר

סה"כ מצטבר  2018 2017 2016 

 לשלוש השנים

מס' אוטובוסים 

ים מטופל

 מסוג__________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

 לאוטובוסים, בהתייחס לסל אליו ניגש. מוסךעל המציע לפרט את ניסיונו במתן שירותי  .ד

 

מוסך, תחזוקה ותיקונים לאוטובוסים במתן שירותי שנות ניסיון:_________________  .1.ד

 (.1)סל  מסוג סקניה
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מוסך, תחזוקה ותיקונים לאוטובוסים במתן שירותי ניסיון:_________________ שנות  .2.ד

 (.2)סל מסוג מרצדס 

 

 על המציע לפרט את כמות עמדות העבודה וליפטים הפעילות במוסך: .ה

 עבודה וליפטים פעילות. מוסך המציע קיימות  _______ עמדותהריני מתחייב כי ב

 

 :מקומיות( )בדגש על רשויות פירוט לקוחות גדולים .ו

 אוטובוסיםכמות  שם הלקוח

 מסוג _________

  באחריות  המוסךש

פרטי קשר של 

 הלקוח 

)שם, תפקיד, 

 טלפון(
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 :יש לצרף בנוסף .ז

 

 צו פי על ודיזל נזיןב רכב למכונאות מפעל להחזקת התחבורה משרד מאת בתוקף רישיון .1.ז

, בסימול מקצועי 1970 –)מוסכים ומפעילים לכלי רכב(, תש"ל   ושירותים מצרכים על יקוחהפ

 (. 2, סל  1) סל  010/020

 

מפעל לתיקון מרכבים )פח פיברגלס( וצבעות  להחזקת התחבורה משרד מאת בתוקף רישיון .2.ז

, 1970 –)מוסכים ומפעילים לכלי רכב(, תש"ל   ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי עלרכב 

 (.3)סל  100/070בסימול מקצועי 

 
 המטופלים במוסך )ספרים, רשימות ממחושבות וכד'(האוטובוסים  כמויותאסמכתאות לגבי  .3.ז

 
 .המלצות בכתב  -במידה ויש  .4.ז

 

 

 

 

 

  

 ולראיה באתי על החתום, היום בתאריך:_________________

 

_____________   _____________    _________________________ 

 תאריך חתימה 

 עורך דין אישור

כי ביום _______________ התייצב בפני  ,____________ מאשר_______עו"ד _ ,אני החתום מטה

המוסמך להתחייב בשם ו _________________הנושא תעודת זהות שמספרה: _________מר____

__ ולאחר שהזהרתיו כי עליו ______________המציע והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר 

י את ילומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזנ

 .נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

__________   _____________    ____________________ 

 תאריך     פרטי+ שם משפחהשם      

         + מספר רישיון מת+ חות+ חתימה            
 

 

 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים - ההצעה לכתב( 3')ג נספח

 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים
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נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר_______________ ו _________________/ אנו הח"מ, אני

רנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזה

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:

"(, המכהן/ המציע.פ. ________________ )להלן: "ח_______________ ב השליטה/י בעל/אנו אני .1

 מכרזטעם המציע בקשר עם במסגרת מכהנים כמנהל המציע ומוסמך/ ומוסמכים ליתן תצהיר זה מ

 "(. המכרז)להלן: "  9/20121פומבי מספר 

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

 השליטה/י בעל בבעלות אחרות חברות/או ו במציע השליטה/י בעל, המציע כי/ים, מצהיר/אנו אני .2

 ההרחבה צווי פי ועל העבודה חוקי פי על עובדים זכויות בעניין חובותיהם את יימיםמק במציע

  :להלן העבודה חוקי לרבות, לענף הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים

 . 1959 –שירות התעסוקה, תשי"ט  חוק .א

 .1951 –"א תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק .ב

 .1976 –"ו תשל, מחלה דמי חוק .ג

 .1951 –"א תשי, שנתית חופשה חוק .ד

 .1954 –"ד תשי, נשים עבודת חוק .ה

 .1996 –"ו תשנ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק .ו

 .1953 –"ג תשי, הנוער עבודת חוק .ז

 .1953 –"ג תשי, החניכות חוק .ח

 .1949 –"ט תש(, לעבודה)החזרה  משוחררים חיילים חוק .ט

 .1958 –"ח תשי, השכר הגנת חוק .י

 .1963 –"ג תשכ, פיטורים פיצויי חוק .יא

 .1995 –"ה תשנ[, משולב]נוסח  הלאומי הביטוח חוק .יב

 .2002 –"ב תשס(, עבודה)תנאי  לעובד הודעה חוק .יג

המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או חברות  האחרונות השנים בשלושכן, אני/אנו מצהיר/ים, כי  כמו .3

חוקי העבודה  אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע לא הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי

המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף. וכי מינהל ההסדרה 

/י בעל בבעלות אחרות חברות/או ו במציע השליטה/י בעל, המציע את קנס לא כלכלהוהאכיפה במשרד ה

 האחרון למועד שקדמו ותהאחרונ השנים בשלוש העבודה חוקי של הפרה בגין בקנסות במציעה השליטה

 .למכרז הצעות להגשת

 או
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המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או  האחרונות השנים בשלושכן, אני/אנו מצהיר/ים, כי  כמו

חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי 

 חבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף.העבודה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההר

בו יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות  בכתב תצהיר לצרף יש

אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע, וכן כל הקנסות שהושתו 

 בשלוש העבודה חוקי של ההפרה בגין, הכלכלהבמשרד על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה 

 .למכרז ההצעות להגשת האחרון מהמועד האחרונות השנים

 [.המיותר הסעיף את למחוק יש]

 . אמת הינו דלעיל/נו תצהירי ותוכן/חתימתנו, חתימתי וזו/שמנו, שמי זהו .4

 

 תאריך

 

 שם פרטי ושם משפחה 

 

 תפקיד אצל המציע  מספר תעודת זהות

 

 חתימה  ובתכת

 "דעו אישור

הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני  אני

מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________                                                                        

.ז. מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי מר/גב'________________ נושא/ת -ו

אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ 

/ וחתימתו המציע בשם זה תצהיר על לחתום/מוסמכים וסמךמומר/גב'_____________________ 

 .המציע את מחייבת חתימתם

 "דעו_______________, 

 (וחותמת חתימה, מלא)שם 
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום - ההצעה לכתב( 4')ג נספח

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר______________  ו ________________י/ אנו הח"מ, אנ

מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה 

 צפוי/ים לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:

________________ ח.פ.________________ )להלן: אני בעל הזיקה במציע  .1

"המציע" ו/או "הקבלן"(, המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע 

 )להלן: "המכרז"(. 21/2019בקשר עם מכרז 

גופים ההגדרות והמונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות  .2

 , שחלקן מובאות להלן:1976 –ציבוריים, תשל"ו 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"  .א

 ;1981 –התמ"א 

 כל אחד מאלה: –"בעל זיקה"  .ב

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; .1

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

i. ;בעל השליטה בו 

ii. עלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו חבר בני אדם שהרכב ב

להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

 במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;

iii. ;מי שאחראי מטעם הקבלן לתשלום שכר עבודה 

חבר בני אדם אחר,  –אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 ת בידי מי ששולט בקבלן;שנשלט שליטה מהותי

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  -בעבירה –"הורשע"  .ג

 (;2002באוקטובר  31תשס"ג )

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים"  .ד

 ;1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 ;1987 –מ"ז חוק שכר מינימום, התש –"חוק שכר מינימום"  .ה

 עבירה לפי חוק עובדים זרים, או לפי חוק שכר מינימום; –"עבירה"  .ו

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  –"שליטה מהותית"  .ז

 שליטה בחבר בני אדם;

 

אני/ אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות  .3

 המפורטות להלן בסעיף זה:

המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  .א

 זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.
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המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  .ב

חוק עובדים זרים, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 אחרונה.ההרשעה ה

 ]יש למחוק את המיותר[. 

אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות  .4

 המפורטות להלן בסעיף זה:

 המציע ו/או בעל הזיקה במציע לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. .א

, אך המציע ו/או בעל הזיקה במציע הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום .ב

 במועד חתימת תצהיר זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

המציע ו/או בעל הזיקה במציע ו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  .ג

מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

 ]יש למחוק את המיותר[. 

 

 תוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת. זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ו .5

 

 חתימה   תאריך

 

 "דעו אישור

הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני  אני

                מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________                                                                   

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  -ו

הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

 לחתום/מוסמכים מוסמך/גב'_________________ ומר/ גב'_____________________ מר

 .המציע את מחייבת חתימתם/ וחתימתו המציע בשם זה תצהיר על

 

 _______________, עו"ד         

 (וחותמת חתימה, מלא)שם 

 

 

___________   _____________    ____________________ 

 תאריך פרטי+ שם משפחהשם      

            + מספר רשיון + חותמת+ חתימה 
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 מחירההצעת  - ההצעה לכתב( 5')ג נספח

 

 הצעת המחיר

 

 לכבוד

 אזורית מטה יהודה מועצה

 

 

 א.ג.נ.,

 

 

שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת קבלת  התקשרות עם מוסכים לצורך הנדון:

סקניה, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל האוטובוסים מתוצרת  אוטובוסים

 המועצהברשות ש

 

אני/ו הח"מ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל את  .1

 החוזה שצורף למכרז ואת התנאים למכרז.

 

מהות הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי  .2

ההתקשרות, ההוצאות בגינה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר המוצע, 

 ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי בהתאם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו.

 

את  לדחות, יהיה המזמין רשאי בלתי סבירהידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה  .3

 הצעתי.

 

חתום על החוזה, על כל מסמכיו, בתאריך אם הצעתי/נו תתקבל, הנני/נו מתחייב/ים ל .4

שיידרש על ידי העיריה, ולהפקיד בידי העיריה את הערבויות ואת פוליסות הביטוח 

הנדרשת בתנאי החוזה, כמו כן הנני/נו מתחייב/ים להאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח 

 וכן לשנות את הערבויות, הכל בהתאם לתנאי החוזה.

 

)מאה עשרים( יום מהמועד  120תחייב אותי/נו במשך תקופה של הצעתי/נו תהיה בתוקף ו .5

 האחרון למסירת ההצעות למכרז זה, כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה.

 

 

 :שלהלן המוצעת בהנחהאני מציע לבצע את כל העבודות המפורטות להלן,  .6

 

 "סקניה"תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג  - 1סל 
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 הנחה מוצע % מרכיב

 וז הנחה ממחירון יבואן סקניה לשעת עבודהאח
 

%_________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן סקניה על חלפים מקוריים
 

%_________ 

 על חלפים חלופייםאחוז הנחה ממחירון יבואן סקניה 
 

%_________ 

אחוז הנחה ממחיר מחירון יבואן על שמנים וחומרי 

 סיכה

 

%_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע :  ___________             ____________שם המציע: 
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 "מרצדס"תחזוקה ותיקונים לשלדת אוטובוסים מסוג  - 2סל 

 

 הנחה מוצע % מרכיב

 אחוז הנחה ממחירון יבואן מרצדס לשעת עבודה

 

 

 

%_________ 

אחוז הנחה ממחירון יבואן מרצדס על חלפים 

 מקוריים

 

 

 

%_________ 

מחירון יבואן מרצדס על חלפים אחוז הנחה מ

 חלופיים

 

 

 

%_________ 

אחוז הנחה ממחיר מחירון יבואן על שמנים וחומרי 

 סיכה

 

 

 

%_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע :  ___________             שם המציע: ____________
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 נים למרכב אוטובוסים מכלל הסוגיםתחזוקה ותיקו - 3סל 

 

 

 הנחה מוצע / אחוזמחיר  מרכיב

 )בש"ח ללא מע"מ( עבודהמחיר לשעת 
 

₪ _________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן על חלפים מקוריים
 

%_________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן על חלפים חלופיים
 

%_________ 

 

 

 

 חתימת המציע :  ___________             שם המציע: ____________
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 כתב ערבות - ההצעה לכתב( 6')ג נספח 

 

 הצעה למכרז  להגשת בנקאית ערבות נוסח

  לכבוד
  יהודה מטה האזורית המועצה

 

 ________' מסערבות  :הנדון

 לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, המבקש  –להלן ) ________ לבקשת

ביצוע ל 21/2019 ' מס מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או המגיע
שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת אוטובוסים מתוצרת סקניה, 

 של לסכום עד, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל האוטובוסים שברשות המועצה
 (.₪אלף  וחמישה  עשרים: במלים) ₪ 25,000

 מקבלת יום עשר-ארבעה תוך לעיל הערבות סכום מתוך סכום כל נשלם אנו
 ובלי דרישתכם את לנמק עליכם שיהיה בלי, בכתב הראשונה דרישתכם

 לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון
 . החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם

 . כולל 28/5/2020  תאריך עד בתוקף תישאר זו ערבות

 :להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 _____________________ שכתובתו_______________ הבנק לסניף

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
 

 

ידוע לי כי אי התאמה לנוסח הנ"ל עלול  –וסח בדף זה בדקתי ומצאתי כי הערבות המצורפת תואמת את הנ

 לגרום פסילה של הצעתי.
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 21/2019 חוזה מס'

 

 

 _ביום __ לחודש _____ שנת _______ אזורית מטה יהודהבשנערך ונחתם 

 

 

     

 

 -אחד מצד-       אזורית מטה יהודה מועצהבין: 

 "(עצהמו)להלן: "ה

 

 לבין:__________________

  )להלן: "הקבלן"( 

 

 -מצד שני-        ___________________          רח' 

   

 

 

שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת פרסמה מכרז לביצוע  מועצהוה הואיל:

ברשות סקניה, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל האוטובוסים שמתוצרת  אוטובוסים

 ;המועצה

 

והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז והסכים לקבל על עצמו לבצע את העבודות  והואיל:

 נשוא המכרז בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו.

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:   

 

 כללי –לחוזה  1פרק 

 

 וזה.דין המבוא והצהרות והכלולות בו כדין הוראות הח 1.1

 

 בחוזה זה תהה למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 1.2

 

שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים מכרז לביצוע  21/2019מכרז מס'   -"המכרז" 

סקניה, מתוצרת מרצדס ולמרכב כלל מתוצרת  בשלדת אוטובוסים

 .מועצהשהתפרסם על ידי ה; המועצהברשות האוטובוסים ש
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או ממלא מקומו, או מי שימונה על ידי  מועצהשל המנהל מחלקת הרכב                    -"המנהל" 

 .מועצהראש ה

 

 כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי   -"כלי רכב וציוד" 

 החוזה.   

 

 תוכנית שתימסר בכתב על ידי המנהל לקבלן.  -"תוכנית עבודה" 

 

 לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר    -"הקבלן" 

 ( יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.מועצהקבלת אישור של ה

 

 לאוטובוסים מסוג:___________ביצוע שירות תיקונים ואחזקה   -"העבודות" 

וכן כל  לחוזה' ג נספחבהתאם , ורית מטה יהודהאז מועצהברשות 

 והתחייבויות שעל הקבלן לבצע על לפי מסמכי החוזה. העבודות

 

 המסמכים שלהלן רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה 1.3

 

 ביטוחים.אישור על קיום  –לחוזה' א נספח

 
 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה. –לחוזה' ב נספח

 מפרט דרישות לביצוע. –לחוזה' ג נספח

 

 לן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו לה

 

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  1.4

שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על לפי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים 

 שנקבעו.

 

ים, הכישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספי 1.5

המיומנות, הציוד העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה 

 ובהתאם למסמכי החוזה.

 

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה  1.6

וצע רק לאחר קבלת מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תב

 אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
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 ביצוע העבודה –לחוזה 2פרק 

 

יום מיום קבלת "צו התחלת  30הקבלן יתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מאשר תוך  2.1

 העבודה" שייחתם על ידי המנהל ובתיאום מלא עם המנהל.

 

 ד' המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.העבודה תבוצע בהתאם למפרט הדרישות לביצוע נספח  2.2

 

הקבלן מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור  2.3

 לביצוע העבודה, לרבות הוראות הבטיחות, תקנות התעבורה ודיני איכות הסביבה.

 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע  2.4

 ראות המנהל או באי כוחו למניעתן.דה, ולמלא אחר כל הוהעבו

 

הקבלן יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל  2.5

 העבודות הנדרשות במכרז.

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל  2.6

 ל.יומן עבודה בהתאם להוראות המנה

 

 בנזין רכב למכונאות מפעל להחזקת התחבורה משרד מאת בתוקף רישיוןעל הקבלן להחזיק  2.7

, 1970 –)מוסכים ומפעילים לכלי רכב(, תש"ל   ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי על ודיזל

 המתאים לסוג עבודותיו.בסימול מקצועי 

 

איכות אוויר וריח,  פעילות העסק לא תגרום למטרדים סביבתיים, לרבות מטרדי רעש, 2.8

 שפכים, פסולת וכד'.

 

לרבות  8.9על הקבלן לעמוד בתנאי איכות הסביבה במסגרת רישיון העסק לפריט  2.9

התקנת משטח תיקני, התקנת מפריד שמן תיקני, הפרדה ואחסון תקין של 

מצברים/מסננים/מנועים וכד', הצגת מכל לפינוי שמן משומש פינוי מוסדר של נוזל 

 '.רדיאטורים וכו

 

לעיל, לרבות פינוי שמן משומש  2.9אסמכתאות על יישום התנאים המפורטים בסעיף  2.10

באמצעות גורם מוסמך, פינוי תכולת מפריד שמן לאתר מורשה, פינוי צמיגים בהתאם 

להוראות החוק, פינוי מסננים ואחרים לאתרים מורשים וכיוצ"ב יועברו לידי נציג 

 אחת לשנה בחודש דצמבר.  מועצהה
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לקיים סיורים וביקורות בעסק לצורך עמידה בתנאים  מועצהיע יאפשר לנציגי ההמצ 2.11

 הנ"ל ויציג האסמכתאות המוכיחות עמידה בתנאי הרישיון ככל שיידרש.

 

 

 

 

 

 יחסי הצדדים  –לחוזה 3פרק 

 

ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של  3.1

 כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז. הקבלן ואולם אין בכך

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה  3.2

שלצורך ביצועה קיימת  בעבודה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

שות מוסמכת, חייב הקבלן חובת רישום רשיון או היתר לפי כל דין או הוראה של ר

 או בעל היתר כאמור. רישיוןלהעסיק רק מי שרשום, בעל 

 

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  3.3

הקבלן בלבד. הקבלן בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי 

לני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו/או קב

מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות  מועצהה

ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. הקבלן מתחייב כי 

וק וכי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם, בח

 ימציא לה אשור רו"ח בעניין. מועצהלדרישת ה

 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה,  3.4

 הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

 

מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבחוזה כקבלן עצמאי ולא יהיו  3.5

ן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או לבין הקבל מועצהשוררים בין ה

ועובדיה, על כל  מועצהבשליחותו יחסי עובד ומעביד, וכל אלה אינם משתלבים במסגרת ה

הכרוך והנובע מכך, והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו 

שפותה, מיד עם דרישה ו/או ל מועצהמשום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או לפצות את ה

ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או  מועצהראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על ה

 המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.
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 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה –לחוזה 4פרק 

 

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  4.1

תסכים לכך מראש ובכתב  מועצהמהתחייבויותיו לפי חוזה זה אלא בתנאים ובמידה שה

 בלבד.

 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות כולן או מקצתן אלא אם ובמידה  4.2

הסכימה לכך בכתב ומראש, ואולם העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן  מועצהשה

שעור העבודה אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של  העבודה ובין ששכרם משתלם לפי

 העבודות או חלק מהן לאחר.

 

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת  מועצהנתנה ה 4.3

את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 חם ועובדיהם.מחדל של מבצעי העבודות, באי כו

 

או יותר  25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  4.4

מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם 

 לעיל.  4.1נעשתה בחלקים, כהעברת זכות מנוגדת לסעיף 

 

 נזיקין וביטוח –לחוזה 5פרק 

 

כוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים רלכל נזק גוף ו/או  מועצהחראי כלפי ההיה אי קבלןה 5.1

  קבלןו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי ה מועצהלהיגרם ל

לעבודות ו/או בקשר  בגיןו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם,  קבלןו/או לקבלני משנה מטעם ה

  .ו/או שירותי התחזוקה

 

שסופקו ו/או לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  מועצההיה אחראי כלפי הי בלןקה 5.2

לכלי הרכב  ומבלי לגרוע מכלליות האמור וו/או על ידי מי מטעמ ועל יד הותקנו ו/או טופלו

. מבלי מועצהולשביעות רצונה המלא של ה מועצהום התקנתם וקבלתם ע"י הוהציוד עד לסי

יצאו מחזקת  כלי הרכב והציודיות כאמור לעיל תחול גם במידה ולגרוע מהאמור, האחר

 שירותים על מנת שיערוך טיפולים ו/או ביקורות ו/או תיקונים ומתן קבלןויועברו ל מועצהה

  נשוא ההסכם.  עבודותלצורך ה כלי הרכבו/או ע"י מי מטעמו ל קבלןע"י ה םנלווי

 

זקים כאמור נה מכל אחריות לגבי ואת הפועלים מטעמ מועצהפוטר בזאת את ה  קבלןה 5.3

ימים על כל סכום שתחויב  7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

על כל תביעה   קבלןתודיע ל מועצהלשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ושתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל
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זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה   קבלןהמן התשלומים אשר  לקזזת רשאי מועצהה 5.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  מועצהמהאחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל  מועצהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל קבלןבאחריותו של ה

 כאמור לעיל. קבלןהשהם באחריותו של 

 

, ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות קבלןריותו של האחלהבטחת  5.5

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות  ולערוך ולקיים על חשבונ קבלןהמתחייב 

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא  כאמור וביטוחים מתאימים להבטחת אחריות ושבדין כלפי

 'אנספח ם בטופס האישור על קיום ביטוחים, יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטי

  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(. 

 

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  קבלןה 5.6

סירת האישור על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מהמורשים בישראל  קבלןמבטחי ה

במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו  מועצהל קבלןידי מבטחי ה-חתום על

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם  קבלןה בתרופות בגין הפרת ההסכם. מועצהמזכה את ה

תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה 

 .מועצהכלשהי מה

 

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /כת הביטוחים וריע 5.7

אחריות  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי מועצהלא יהוו אישור כלשהו מה מועצהל

פי הסכם זה או -על קבלןכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של ה

 פי כל דין. -על

 

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  קבלןה -כבביטוח כלי ר 5.8

בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות 

שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי 

בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות 

 ₪ 600,000 -מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י קבלןה 5.9

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

ו/או  קבלןלולא מעשה או מחדל של הלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אי קבלןה 5.10

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 

מובהר,  להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  קבלןכי ה

 פות העצמית הקבועה בפוליסות.ההשתת
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לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  מתחייב קבלןה 5.11

ולדרישת  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך  מועצהה

 

 אחראי קבלןיהיה , מועצהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה קבלןהפר ה 5.12

על כל נזק כספי ו/או  מועצהטענה כלשהי כלפי ה ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. ואחר שיגרם ל

 

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  5.13

יטוח עובדים על ידי מעבידים, וכן לדווח לביטוח הלאומי על קבלני המשנה אחר הדן בב

 מטעמו.

 

 

 וערבות תמורה –לחוזה 6פרק 

 התמורה לקבלן: 6.1

, ישולם לקבלן הסכום הנקוב במחירון על חלפים מקורייםבגין תשלום  6.1.1

 בתוספת מע"מ כחוק. יבואן הרכב בהנחה של: ______________%

ישולם לקבלן הסכום הנקוב במחירון  פיים,חלפים חילובגין תשלום על  6.1.2

 בתוספת מע"מ כחוק. יבואן הרכב בהנחה של: ______________%

, ישולם לקבלן הסכום הנקוב שמנים וחומרי סיכהבגין תשלום על  6.1.3

בתוספת מע"מ   במחירון יבואן הרכב בהנחה של: ______________%

 כחוק.

, ישולם לקבלן ______________מסוג  אוטובוסעל  שעת עבודהבגין כל  6.1.4

בתוספת מע"מ   %_____________ הנקוב במחירון יבואן בהנחה של סכום ה

 כחוק.

 לחילופין:

₪   ישולם לקבלן _____________ מרכב אוטובוס על  שעת עבודהבגין כל 

 בתוספת מע"מ כחוק.

 

 

י אחת לחודש, בין הראשון לחמישי בכל חודש, חשבון מפורט בשנ מועצההקבלן יגיש ל 6.2

עותקים בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף, מחושב על פי מחירים המפורטים 

 וכל נתון אחר שיידרש ע"י המנהל. ת המחירים הכלולים במסמכי החוזהבהצע

 

ימים ממועד הגשתו,  7המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו תוך  6.3

ם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגין עבודות שלא המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומי
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בוצעו לשביעות רצונו של המנהל, ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת 

המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהי. חוות דעתו של המנהל לגבי ביצוע העבודות תהא סופית 

יום  30שוטף+ אמור לעיל, תפרע את החשבון המאושר ע"י המנהל כ מועצהוקובעת. גזברות ה

 מאישור המנהל. 

 

  תעודכן במידת הצורך לפי המחירון הקובע.לעיל,  6.1.1 התמורה כמפורט בסעיף  6.4

  

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת  6.5

 חשבונית מס כדין. ביצוע התשלום, כנגד

 

 מכל תשלום המגיע לקבלן, ינוכו כל התשלומים שיש לנכות ע"פ כל דין.

 

מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות  6.6

 6.4  -ו 6.1.1  וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה מעבר לאמור בסעיפים

 לעיל אלא אם צוין אחרת ובמפורש במסמכי החוזה.

 

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית  מועצהעם חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי ה 6.7

ויות על פי כולל מע"מ, להבטחת ביצוע כל ההתחייב₪  20,000של בסכום וצמודה למדד, 

חודשים והקבלן מתחייב להאריכה,  24מסמכי החוזה נספח ג'. הערבות תהא לתקופה של 

יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה, לרבות תקופות  90מפעם לפעם, כך שהיא תהא בתוקף עד 

להלן, ימציא הקבלן  8.2את האופציה המוקנית לה בסעיף  מועצהההארכה שלו. מימשה ה

מאשר ביום העסקים האחרון לפני תחילתה של כל תקופת ההארכה,  , לא יאוחרמועצהל

, המאריך את תוקפה של הערבות הקודמת מועצהערבות בנקאית חדשה להנחת דעתה של ה

 בתקופה האמורה.

 

 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים –לחוזה 7פרק 

 

הינם תנאים  6.7  –, ו 4.2 , 4.1 , 3.4  , 2.5 , 2.3 , 2.2 , 1.6 , 1.5 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  7.1

ביצוע עיקריים ויסודיים בחוזה והפרתם, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות פגימה וליקוי ב

בפיצויים  מועצהוליקוי חד פעמיים, תחשב כהפרה יסודית המזכה את ה םהעבודה ולרבות פג

לכל יום של הפרה כאמור כשהם צמודים למדד, ₪,  5,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 

וזאת מבלי  מועצהממדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל ל

סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי החוזה או על פי לכל  מועצהלגרוע מזכות ה

 כל דין.
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' ג נספחברשאית לפיצויים הקבועים  מועצהלעיל, תהא ה 7.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.2

 (5 )סעיף  לחוזה

 

לעיל מכל סכום שיגיע  7.1 תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים האמורים בסעיף  מועצהה 7.3

לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית 

 אחרת.

 

יים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו תשלום פיצויים או ניכו 7.4

 על פי מסמכי החוזה.

 

זכאית כל סעד ותרופה משפטית העומדים לה על פי  מועצההיה והקבלן יפר החוזה, תהא ה 7.5

חוזה זה ועל פי כל דין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא זכאית לבטל את החוזה, 

חוזה לחלט את הערבות הבנקאית ולהעביר ביצוע העבודות על פי לתבוע פיצויים על הפרת ה

 מסמכי החוזה לקבלן אחר.

 

 יום מראש. 30ביטול החוזה יעשה בהודעה שתינתן לקבלן בכתב 

 

, יש ליתן לקבלן ארכה קצרה מועצהבמקרה של הפרה יסודית וכן בכל מקרה אשר לדעת ה

ימים, והכל לפי  30-תקופה קצרה מלמסור התראה ל מועצהיותר לתיקון ההפרה, רשאית ה

 .מועצהשקול דעתה של ה

 

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבחוזה זה הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  7.6

בכל הזכויות מוקנות לה על פי מסמכי החוזה ועל פי  מועצהיסודית של חוזה זה ויזכו את ה

 כל דין במקרה של הפרה יסודית.

 

בוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או ק 7.6.1

הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או הוסרו 

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

 

 הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  7.6.2

ת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיט

על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק 

ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או מפרק, זמני ו/או קבוע ו/או קדם מפרק, או שהוא 

יקבל  הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען

לפקודת החברות )נוסח חדש(,  233ארכה או פשרה למען הסדר אתם על פי סעיף 

 .1983-תשמ"ב
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 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. מועצההוכח להנחת דעתה של ה 7.6.3

 

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  מועצההוכח להנחת דעתה של ה 7.6.4

ייה במכרז ו/או בקשר למסמכי מענק, דורון או  טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

 החוזה זה או ביצועם.

 

כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או  מועצההוכח להנחת דעתה של ה 7.6.5

בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה 

 בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 

בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת  וחשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת מועצהספרי ה 7.7

 על ידי הקבלן. מועצהוכן בכל הנוגע לסכום שיינתן ל מועצהה

 

לעיל, לא יראו את השימוש האמור  7.4בחלק מזכויותיה על פי סעיף  מועצההשתמשה ה 7.8

הודיעה על כך במפורש  מועצהאלא אם ה מועצהכביטול החוזה על ידי ה מועצהבזכויות ה

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה,  ובכתב, והקבלן

 כאמור.

 

זכאית  מועצהלכל סעד על פי דין ו/או על פי חוזה זה, תהיה ה מועצהמבלי לפגוע בזכויות ה 7.9

בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים 

ף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי לקבלן כל סכום כס

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן  מועצהו/או שיפוי ו/או כהחזר קנס ששולם על ידי ה

בתור רשות מקומית על  מועצהו/או מי מהפועלים מטעמו ו/או תשלום חוב שבו חייב הקבלן ל

 ל דרך אחרת.פי דין, לרבות חוקי העזר שלה ו/או בכ

 

חייבת בתשלום  מועצהלהביא את החוזה לסיומו כאמור, לא תהיה ה מועצההחליטה ה  7.10

כספים ו/או פיצוי כלשהם לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו בעבור העבודות שביצע בפועל עד 

 לסיום תוקף החוזה. מועצהלמועד הנקוב בהודעת ה

 

 

 תקופת החוזה –לחוזה 8פרק 

 

 כמפורט: תקופת החוזה היא  8.1

 

 ___________עד יום  ________חודשים מיום  12תקופה של  8.1.1

 "(.החוזה תקופת)להלן: "   
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, בכל עבודות/או להפחית מהיקף העבודות ו/או לבטל סוגי ורשאית לצמצם  מועצהה 8.1.2

 שלובכתב מראש  הודעהלקבלן  שתינתן ובלבדעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 .הביטול אונוי או השי מצוםהצ בדברימים  45

 

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  מועצהל 8.1.3

חודשים )שנים עשר(  12תקופות נוספות של  ארבעלהאריך תוקפו של חוזה זה למשך 

)שלושים( יום לפני תום תקופת 30כל תקופה, הודעה בכתב תשלח לקבלן לפחות 

 חול כל הוראות חוזה זה.החוזה. בתקופת ההארכה ימשיכו ל

 

יום מיום הודעת  15תוך  מועצההודעה כאמור, ימציא הקבלן ל מועצהמסרה ה

, את כל המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת מועצהה

 האופציה בהתאמה.

 

לעיל, ששת החודשים הראשונים של  8.1.3 -ו 8.1.1 על אף האמור בסעיפי המשנה  8.1.4

, עפ"י מועצהתקופת החוזה נקבעים בזה כתקופת ניסיון. במהלך תקופה זו רשאית ה

ה זה בכל עת ע"י זשקול דעתה המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות לפי חו

 ימים מראש. 15מתן הודעה לקבלן של 

 

ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה ו/או מכל זכות אחרת של  בנוסף 8.1.5

, לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא חוזה זה לידי מועצה, רשאית המועצהה

 ימים מראש. 30סיום, לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן של 

 

את ההתקשרות כאמור בחוזה זה, לא תהא חייבת במתן פיצוי כל  מועצההפסיקה ה 8.1.6

לקבלן, ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה, כספית או אחרת, מכל סוג ומין שהוא 

 בשל כך. מועצהללא יוצא מן הכלל, נגד ה
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 שונות –לחוזה 9פרק 

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות  9.1

ש הנכון. הפירוש שניתן על הנספחים השונים, יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירו

 ידי המנהל יחייב את הקבלן.

 

לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוזו/או עכבון מכל סיבה שהיא. הקבלן מוותר על זכות הקיזוז  9.2

 וזכות העכבון.

 

או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא  מועצההסכמה מצד ה 9.3

ה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה אישור תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שוו

 .מועצהבכתב, חתום כדין ע"י ה

 

רשאית אך לא מחויבת  מועצהכל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי חוזה זה, תהיה ה 9.4

לעשותה במקום הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך 

 יחולו על הקבלן.

 

יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום  מועצהבאמור לעיל, מודגש כי את הבנוסף, מבלי לפגוע  9.5

 .מועצהכדין על ידי ה

 

מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו  9.6

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  מועצהוכי ה

ינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם והתחייבויות, בכתב או בעל פה שא

לחתימתם. כל ויתור הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא 

 אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן במסירה אישית או  9.7

מצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב במכתב רשום לפי הכתובת ה

 שעות לאחר  הישלחה מבית דואר בישראל. 72כנתקבלה 

 

הקבלן ישא בהוצאות ביול מסמכי החוזה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או  9.8

 נובעים ממסמכי החוזה.

 

_____________________     _____________________ 

 מועצהה            הקבלן              
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לחוזה' א נספח  

 אישור עריכת ביטוח
 

 לכבוד
  : "המזמין"(.להלןמועצה אזורית מטה יהודה )

      
 

 "(         הסכם בין המזמין לבין                                                 )להלן: "המבוטח" ו/או "הקבלןהנדון: 
                                                                   

אנו הח"מ, .................... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור המבוטח פוליסות 
ביצוע שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים בשלדת אוטובוסים מתוצרת סקניה, מתוצרת ביטוח בגין 

 "(.העבודות)להלן: "  ס ולמרכב כלל האוטובוסים שברשות המועצהמרצד
 הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן:

 
 
 

פוליסה מס' ................      מתאריך ............. עד.............. : ביטוח חבות מעבידים:     
  

 
מועסקים בביצוע ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם ה

 לתובע, לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000.-העבודות, בגבולות אחריות של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה  .3.2
 ל שכר מ המבוטח ובין אם לאו.כאמור, בין אם קיב

 
. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 3.3

 בזדון. 
 
 
 
: פוליסה  מס' .................... מתאריך ............. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי      

  עד.............. :
 
 
על פי דין וביטוח אחריות בעלי מוסכים לרבות  ביטוח אחריות כלפי הציבור 

כתוצאה משרות ו/או תיקון המכסה אחריות בגין מעשה או מחדל של הקבלן 
ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות בגין קבלני משנה ועובדיהם וכל 
הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם 

 העבודות. 
ול כיסוי בגין נזק תאונתי לכלי רכב מנועי, אביזריו או הביטוח מורחב לכל

חלפיו הנלווים אליו שנמסר לטיפול, לתיקון לקבלן ונגרם בעת היות כלי הרכב 
בחצרי הקבלן בתחום אחריותו ו/או השגחתו של הקבלן, לרבות במפורש נזק 
הנגרם לפריט כלשהו של כלי הרכב בזמן שהקבלן או כל אחד מעובדיו פעלו בו 

הנובע במישרין מעבודות אלו. כמו כן הביטוח מורחב לכלול כיסוי בגין נזק ו
גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני או נזק לרכוש הקשורים ו/או 
הנובעים מהעבודות ו/או מתיקון, טיפול שירות הניתן לכלי רכב מנועי וזאת 

לעיל ייחשב רק לאחר שכלי הרכב יצא מחזקתו ומשליטתו של הקבלן. בכפוף 
כלי הרכב המנועי הנ"ל )מלבד החלק עצמו בו בוצע התיקון או הטיפול לרכוש 

 צד שלישי.
 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.כולל 

פי דין בגין אחריותו לכל פגיעה -המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו על
כל סיבה, בגבול או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף מ

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח אינו ₪   2.000.000אחריות בסך 
אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  -כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 
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הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 
י משנה במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות כלפי קבלנים קבלנ

ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח 
מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בשל 
מעשה או מחדל של המבוטח ו/או של עובדיו, ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף 

פרד עבור כל אחד לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנ
 מיחידי המבוטח.  נזק למזמין ועובדיו ייחשב כנזק לצד שלישי.

 
פוליסה  מס' ...............................מתאריך  ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר: 

  ............. עד.............. :
 
ה או מחדל טעות או השמטה כולל המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעש              

במסגרת מקצועו של המבוטח ובגין אחריות למוצר מצדו ו/או עובדיו מטעמו בכל הקשור 
לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ₪   2.000.000למתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 

הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש 
ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח. 
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ 

 -הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים, אי נאמנות, אי יושר, מעילה, חריגה מסמכות 
 גם מצד עובדי המבוטח.

 -לעניין ביטוח אחריות מקצועית: תנאים מיוחדים  

הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת  
חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה  6בת 

זאת כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאין ביטוח 
 אחר בתוקף.

כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים  הביטוח כולל 
 עבור המזמין.

המבוטח ו/או המזמין,  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  
 בעבור אחריותו למעשה המבוטח בלבד.

ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם   
 לנזק במתכוון.

עיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות המבוטח ס 
 נגד המזמין.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא אחר 
יום לפני מועד הביטול  30נמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 ו/או השינוי המבוקש.
יסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת היקף הכיסוי היקף הכיסוי בפול

 על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח.
הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל 
ביטוח הנערך על ידי מזמין ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף 

מו כן בנוסף, כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו לא ביטוחי המזמין. כ
תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר 

יום מראש. כמו כן,  30הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר רשום, לפחות 
הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות 

 ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.הנ"ל ולתשלום 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות              

 עד כמה שלא שונו באישור זה.
 

_________________        __________________         __________ 
 שם החותם   תאריך   חתימה                                                  

  

 

 

 

 
 לחוזה' ב נספח

 לכבוד
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 אזורית מטה יהודה מועצה

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאיתהנדון:   

 

על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

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

 להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה לביצוע עבודות:

 : ___________________________________שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים ב

 

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

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

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

או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

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

 הכולל הנ"ל.

 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.

 ____ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי _______

 לאחר יום ______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 בנק _________________   תאריך ____________________
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 לחוזה' ג נספח

 

 מפרט דרישות לביצוע

 

 כללי .1

 

 תיקונים שירות אספקתב הזוכה הספק על המוטלות החובות את מגדיר זה מסמך .1.1

)להלן: "כלי או מרכב האוטובוס  או מרצדס סקניה מתוצרת לאוטובוסים ואחזקה

 .)להלן: "המזמין"( אזורית מטה יהודה מועצה ברשות רכב"(

 במתן השירות מהספק הבסיסית הנדרשת השירות חבילת מוגדרות במסמך להלן .1.2

  .נציגי המזמין מול העבודה נהלי מוגדרים וכן השירותים

יהיה  הספק מול השוטפת ההתנהלות לעניין ההתקשרות תקופת במהלך המזמין נציגי  .1.3

 .מועצהה י"ע לכך שיוסמך מי או הרכב מחלקת מנהל

 אספקת עם בקשר הספק על המוטלת אחרת חובה מכל לגרוע כדי זה במסמך אין .1.4

 .ההתקשרות הסכם המכרז לרבות מסמכי יתר פי השירותים על

לרכוש כל שירות מהספק הזוכה, בין אם מפורט במסמך זה ובין אם  המזמין אינו מתחייב .1.5

 לא.

 

 פירוט כלי הרכב אצל המזמין .2

 15סה"כ  –תוצרת סקניה 

 שנת ייצור

2005 
2005 
2005 
2007 
2007 
2008 
2008 
2009 
2009 
2010 
2010 
2011 
2012 
2014 
2014 

 

 5סה"כ  – תוצרת מרצדס

 שנת ייצור

2011 
2016 
2016 
2017 
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2017 
 

מובהר כי תמהיל כלי הרכב שלעיל עשוי להשתנות, אין המזמין מתחייב לכל היקף פעילות 

 מול הספק.

  

 מהספק  טכניותהדרישות פירוט ה .3

 

 ורמות האחזקה תהליכי אחר שיחפוץ עת בכל בקרה לבצע הזכות את לעצמו שומר המזמין

 תקינות בדיקות ביצוע זה ובכלל ספקה במוסך לעת מעת ביקורות יכללו אשר השירות

 ,מוסך י"ע הניתנת השירות רמת, היתר בין ,ייבדקו אלו בבדיקות  .התיקון לאחר הרכבים

 '.וכו הרכב בטיחות ,זה במסמך שהוגדר כפי בחלפים שימוש טיפולים/התיקונים איכות

 

 כלליאחזקה וטיפול  .3.1

 והבטיחות בורההתח משרד מטעם מורשים במוסכים יעשה הרכב כליב הטיפול .3.1.1

 .דין כל להוראות ובהתאם בדרכים

 תחזוקה שרותי ההסכם במסגרת רכב לכל לספק מתחייב הספקבמידה ויידרש,  .3.1.2

 המקובלים גבוהים בסטנדרטים יצרן להוראות ובהתאם דין כל בכפיפות להוראות

  .בתחום

 .המזמין ידי על חתומה תיקון הזמנת באמצעות ויתבצע הרכב כלי כל תיקוני .3.1.3

 ורה לספק תהא על פי הצעת המחיר )חלפים/בדיקות/שעות עבודה(התמ .3.1.4

 בדרכים והבטיחות התחבורה משרד המדינה, מחוקי כמתחייב בדיקות ביצוע .3.1.5

  .היצרן והוראות

 ביצוע בדיקות חורף, בדיקות בלמים )כולל אישור(, בדיקות רכב )כולל אישור(. .3.1.6

 (."טסטים"") שנתי רישוי ביצוע .3.1.7

 .היצרן בהוראות שנקבעה בתדירות - ומסננים סיכה ,שמנים .3.1.8

 .החלפת נורות .3.1.9

 (.Recalls) היצרן של השירות קריאות במסגרת תיקון ביצוע .3.1.10

. שתתגלה אפידמית תקלה כל הרכב, בגין כלי בכל יזום תיקון לבצע מתחייב הספק .3.1.11

 .רכב כלי 15 שמעל בקבוצה עצמה על החוזרת תקלה - "אפידמית תקלה" זה לעניין

 ם שלא()אם של המזמין וא

 

 החלפת חלפים .3.2

ונדרשת החלפת חלפים, על הספק לאפשר למזמין לבחור בין חלפים במידה  .3.2.1

 מקוריים לחלפים חילופיים או משומשים.

שעות מרגע קבלת ההזמנה,  24על כל סוגי החלפים להיות זמינים בטווח של עד  .3.2.2

 ברשות הספק.

)ידוע  תוקןשכלי הרכב את החלפים המוחלפים יש להעביר למחלקת הרכב לאחר  .3.2.3

למוסך כי חלף שהוחלף ולא יועבר למחלקת הרכב, לא תאושר החשבונית בגינו 

 לתשלום(.

 .המזמין ידי על חתומההזמנה  באמצעות תתבצע החלפת חלפים כל .3.2.4
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 שעות עבודת מוסך .3.3

כל תיקון/שירות שינתן על ידי הספק למזמין, אשר לא מוגדר במפרט זה ו/או  .3.3.1

 המכרז, התמורה בגינו תהא לפי שעת עבודה.בהצעת המחיר ו/או ביתר מסמכי 

כל תיקון/בדיקה הדורשת שעות עבודת מוסך, תתבצע באמצעות הזמנה חתומה על  .3.3.2

 ידי המזמין.

 

 וגרירה דרך תיקוני .3.4

 ימות ובכל מקום, בכל שעות היממה מכל וגרירה דרך / תיקוני  שירותי יספק הספק .3.4.1

  .כיפור יום והשנה למעט השבוע

 איש הקשר הקבוע אצל הספק. באמצעות תבוצע ךהדר שירותי הזמנת .3.4.2

 .דקות 10 על יעלה שלא זמן תוך יינתן טלפוני מענה .3.4.3

 השירות קריאת מרגע הבאים והטיפול התגובה בזמני לעמוד מתחייב הספק .3.4.4

 :הראשונית

 הקריאה מרגע שעתיים תוך – בעיר: העניין לפי שירות ניידת או גרר הגעת זמן ;

  .הקריאה רגעמ שעתיים תוך – לעיר מחוץ

 בעיר: מרגע הקריאה האירוע כל סיום – שירות ניידת הגעת לאחר גרירה ביצוע – 

 .הקריאה מרגע שעות 1 תוך – לעיר מחוץ; הקריאה מרגע שעות 1 תוך

 במקום הסבירים התיקון ניסיונות מיצוי לאחר תבוצע למוסך הרכב גרירת. 

 בטיחותית תנועה המשך רהמאפש באופן יבוצעו במקום שיבוצעו ארעיים תיקונים .3.4.5

 .הרכב כלי של

 ארעי תיקון באמצעות הרכב כלי של בטיחותית תנועה להבטיח ניתן ולא במידה .3.4.6

 .למוסך הרכב ייגרר

 במוסך אולם התיקון יושלם למוסך הופנה ארעי תיקון בוצע בו והרכב במידה .3.4.7

 .המזמין לנציג כך על הספק יודיע – התיקון להשלמת הגיע ולא במידה

 זמן  שהספק עובר(.' וקילומטרז הנסיעה כולל) נטו במרכיב זה הינה התמורה .3.4.8

 .סיום הפעולה( ועד לרכב ההגעה רגע)מ במוסך העבודה שעת כזמן יהיה העבודה

 אתר רכביק"מ מ 30מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תיקוני דרך במרחק הגדול מ  .3.4.9

 30ה שקלים לכל קילומטר נסועה מעבר לטווח  4יזכה את הספק ב  מועצהה

 טר.ומקיל

 

 :מהמוסך הרכב כלי ומשיכת הבאת .3.5

 תבוצע - ומהם )מוסך( הספק מתקני אל הרכב נמצא שבו מקום מכל הרכבים הבאת .3.5.1

 .אחרת צוין אם אלא ,הספק י"ע

 -, או כל מקום אחר שיוחלט ע"י המזמין מועצההחזרת הרכבים אל אתר רכבי ה .3.5.2

 תבוצע ע"י הספק.

יום  בתוך (יצרן הוראות פי על מונע טיפול) ישיגרת טיפול לאפשר חייב יהא הספק .3.5.3

 .כאמור טיפול לתאום המזמין פניית קבלת ממועדעבודה אחד 
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 טיפול במסגרת שאינה על התקלה ההודעה מועדב באופן מיידי, ברכב יטפל הספק .3.5.4

  .בטוחה בנסיעה להמשיך שניתן ובתנאי שגרתי

 והתיקונים שוערהמ הטיפול משך על איש הקשר באמצעות למזמין יודיע הספק .3.5.5

 .הרכב בכלי הטיפול סיום ועל ברכב לבצע נדרש אשר

 :במוסך מירבי שהייה זמן .3.5.6

העבודה   יום סיום עד או יצרן שעתון י"עפ – תקלה לכל מירבי שהייה זמן .3.5.6.1

  .למעט תיקונים מיוחדים

 אישור קבלת מרגע, שמאי הערכת י"עפ יהיה מירבי שהיה זמן תאונות, נזקי בתיקון .3.5.7

 .התיקון

 

 נדרש ודיווח יעודת .4

 אחר ממוחשבת בקרה מערכת בעזרת הבודד הרכב ברמת מעקב לנהל נדרש הספק .4.1

 :הבאים הנושאים

 רכב מספר; 

 דגם; 

 המשתמש שם; 

 מסירה תאריך; 

 החזרה תאריך; 

 הספק עם במגע מדווח אחרון מ"ק; 

 דרכים תאונות ,לתקלה תיקון/  טיפול משך תקלות, – למוסך פניות היסטוריית, 

 ;לקוח ותלונות גרירות

 ועוד שנתי רישוי ביצוע אי מ("בק )חריגה ברכב חריג שימוש על התראה; 

 והטיפולים פרוט התיקונים מגנטית, מדיה ג"ע למזמין, לרבעון אחת יעביר הספק 

 תיאור: יכללו ואשר הספק למזמין, משכיר אותם הרכב כלי בכלל שבוצעו

 ברמת שניתן והשרות שבוצע הטיפול תאונה ונזק, ח"דו הלקוח, תלונת הליקוי,

 .המזמין בקשת לפי נוסף מידע כל וכן חלקים, גרירות החלפת

 הממוחשבת הבקרה במערכת המצויים ת"ודוחו מידע למזמין להעביר מתחייב הספק .4.2

 .עת בכל המזמין לדרישת בהתאם

 שוטף תום טיפול ובכל הרכב אספקת בעת ברכב, בולט במקום לציין מתחייב הספק .4.3

 מ"הק' ולמס יצרן להוראות בהתאם לרכב הנדרש הבא השוטף הטיפול ועדמ את ברכב,

 .הרכב שגמא

 של פקיעת תוקפן מועד על מראש, שבועיים לפחות למזמין, להודיע מתחייב הספק .4.4

 פקיעת מועד לפני לפחות ימים 1 המאוחר לכל ולמוסרן רכב, כלי כל של הרישוי תעודות

 .תוקפן

 

 )SLA(אמנת שירות  .5

 מהספק השירות הנדרשות ורמות השירות נורמות את ומגדירה קובעת השירות אמנת .5.1

 וברמות השירות באיכות לא יעמוד הזוכה והספק במידה. וההסכם המכרז תנאי בקיום
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 ,להלן כמפורט מוסכמים פיצויים הספק ייגבו מן השירות באמנת המוגדרות השירות

 כל פי על או/ו ההסכם פי על המזמין זכאי יהא להם אחרים מסעדים לגרוע מבלי וזאת

 .דין

 פיצוי פירוט מרכיב

פיצוי אי זמינות איש  זמן מענה טלפוני

הקשר במוסך, במקרה של 

 פניית המזמין.

   200שעה ראשונה ₪ 

 +  300שעה שנייה ₪ 

  משעה שלישית והלאה

 ליום.₪  1000+

 

פיצוי על אי קבלת הרכב  זמן קבלת הרכב לטיפול

 לטיפול שגרתי/מיידי.
 2000 –שגרתי  טיפול 

 על כל יום איחור.₪ 

  4000 –טיפול מיידי  ₪

 על כל יום איחור.

פיצוי על עיכוב הרכב  זמן שהיית הרכב במוסך

 במוסך
  בטיפול שגרתי– 

איחור לפי שעתון 

₪  100יצרן, פיצוי של 

 לשעה.

  על  –בתיקון שגרתי

 150%עיכוב של 

מאומדן השמאי, פיצוי 

 ליום.₪  200של 

או  גרירהל הגעה זמני

 דרך בתקלת לטיפול

 200 –שעה ראשונה   פיצוי על איחור

.₪ 

  משעה שנייה

 ₪.   300 –והאלה 

עמידה בתנאי רישיון העסק 

 ומניעת מפגעים סביבתיים

הפרה של תנאי רישיון 

העסק לרבות יצירת 

 מפגעים סביבתיים

 5,000 ₪ 

  המשך ביצוע

העברה יגרור 

 ביטול ההסכם

 

 

 

 

 

_____________     ____________ 

 מועצהה            הספק      
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 הר טוב א' ההתעשיימפת אזור 

 

 


