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     מסמכים מצורפים למכרז וכלולים בחוברת זו
           
  
 עמ'           

 
 1    תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 

 
 8        המציעהצעת  -  מסמך ב' 

 
 12     נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -  מסמך ג' 

 
 13      הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח -  מסמך ד'

 
 16         חוזה -  מסמך ה' 

 
 23      נוסח ערבות בנקאית לביצוע -  מסמך ו'

 
 24     ודרישות מיוחדות הטכני מפרטה -  'זמסמך 

 
 

   

 תוכן עניינים ורשימת המסמכים

רז / החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכ
 מצורפים.
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 סמך א'מ
 

 

 

 מהות המכרז .1

כונות מאספקת רכישת ולמבקשת בזה לקבל הצעות  ("העירייה" -)להלן עיריית הוד השרון 

 כל כמפורט במסמכי המכרז להלן. הו העבור העיריי טיאוט

 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים, המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: א.

 מסמך א'. - תנאי המכרז והוראות כלליות  .1 

 מסמך ב'. -    ספקהצעת ה .2

 מסמך ג'. -  השתתפות/ביצוענוסח ערבות  .3

 מסמך ד'. - הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 מסמך ה'. -    חוזה  .5

 מסמך ו'. - נוסח ערבות בנאית לביצוע .6

 .'זמסמך  -   מפרט ודרישות מיוחדות .6
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי החוזה". ב.

בימים א' עד ₪,  1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של  ג.

, במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה שברחוב 8:00-14:00)כולל(, בין השעות ה' 

 .ור לא תוחזר בכל מקרההרכישה כאמעלות  בהוד השרון. 34יהושע בן גמלא 

  

3. (-) 

 

 מכונות טיאוט רחובות להלן:אספקת רכישת והשרון מבקשת לקבל הצעות ל דעיריית הו .4

 .עודיתיי שילדה , עםמכונות טיאוט רחובות בינונית .א

 עבור טיאוט מדרכות. מכונות טיאוט קטנה .ב

 .הכל כמפורט במסמכי המכרזו

 )להלן: "הטובין" ו/או "מכונות הטיאוט"(

 

 הטובין יכללו, בין היתר, שירות ואחריות מורחבת של מכונות הטיאוט עבור העירייה. .5

 

חוזה המצורף הזוכה במכרז יהיה ספק ראשי וככזה יהיה אחראי על ביצוע הוראות המכרז וה .6

 לו ולמתן מכלול השירותים המבוקשים.
 

 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 תנאי סף - כשירויות המציע .7

 
בכל התנאים עומדים , במועד הגשת הצעתם למכרזרשאים להשתתף במכרז מציעים אשר 

 שלהלן:  המצטברים

 

מציע בעל ניסיון מוכח של יבוא ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או השכרה של מכונות טיאוט  .א

 (.2013-2017השנים האחרונות לפחות ) 5-רחובות ב

 

בכל אחת משלוש השנים האחרונות ₪  1,000,000מציע בעל מחזור כספי של לפחות  .ב

 ( ממכירת ו/או השכרת ו/או תחזוקת מכונות טיאוט רחובות.2016, 2015, 2014)

 

 30הנמצא ברדיוס של  ,רחובותוסך מורשה לטיפול במכונות טיאוט מחזיק מהמציע  .ג

בעל חוזה התקשרות בתוקף ביום שהינו  או)בקו אווירי( מהוד השרון  ,היותרלכל  ,ק"מ

  הגשת המכרז, עם מוסך מורשה כאמור.

ניידות שירות ייעודיות, מאובזרות ומתאימות לתיקון  3מציע לו לפחות יובהר, כי 

ק"מ מהוד השרון  30אינו נדרש להחזיק מוסך מורשה ברדיוס של  ,מכונות טיאוט

מוסך מורשה כאמור בעצמו או באמצעות חוזה התקשרות בתוקף מחזיק ב הואובלבד ש

 .נוסף על ניידות השירות, ביום הגשת המכרז

 

 המציע הינו יבואן מורשה או סוכן של יבואן מורשה בישראל. .ד

 

 ומסמכים נוספיםאישורים תנאים,  .8

 
 ום ע" רו"חאישור חת המציע להצעתולעיל, יצרף  א' 7בסעיף להוכחת תנאי הסף הקבוע  .א

 המאשר, כי הינו בעל הניסיון הנדרש כאמור לעיל. או עו"ד

 

לעיל, יצרף המציע להצעתו אישור חתום ע"י  'ב 7בסעיף להוכחת תנאי הסף הקבוע  .ב

 .מחזור כספי כמפורט לעילרו"ח המאשר, כי הינו בעל 

 

ן תקף העתק של רישיולעיל, יצרף המציע להצעתו  'ג 7בסעיף להוכחת תנאי הסף הקבוע  .ג

של מוסך שירות של המציע כמפורט לעיל או העתק חוזה התקשרות עם מוסך שירות 

  מתאים כמפורט לעיל, בתוקף לתקופת ההצעה.

 בנוסףוזאת  ניידות לפחות 3במידה ולמציע ניידות שירות, יצרף המציע רישיון רכב של 

 .ג' זה לעיל 8על יתר האישורים המפורטים בסעיף 

 

אישור העתק של לעיל, יצרף המציע להצעתו  'ד 7בסעיף הקבוע להוכחת תנאי הסף  .ד

משרד התחבורה המעיד על כך שהמציע הינו יבואן מורשה או סוכן של יבואן מורשה של 

 .יצרן מכונות הטיאוט אותן הוא מציע במסגרת הצעתו במכרז

 

 המציע יצרף תיעוד מלא, כולל כל המפרטים המלאים של הטובין המוצעים במכרז. .ה
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כולל אסמכתאות מתאימות על ביצוען, המעידות על יבוא , רשימת עבודותמציע יצרף ה .ו

רשימת  וכן בנפרדהשנים האחרונות  5-של מכונות טיאוט ב /מכירה / שיווק / השכרה

 .  מכונות טיאוט עבודות של מתן שירותי תחזוקת

 
 יצרף המציע את הפירוט כדלקמן:  כאמור,ת העבודות ורשימ 2לצד 

 ורם עבורו בוצעה העבודה.הג 1.ו

 מועד ביצוע העבודה.  2.ו

 כתובת דוא"ל.ן להתקשרות, לרבות ממליץ ומספר טלפושם גורם  3.ו

 

ההצעה תוגש על ידי יישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים/ האסמכתאות/  .ז

האישורים/ הערבויות וכו' יהיו על שם המציע בלבד. לא תותר הגשת הצעה משותפת על 

 גופים.ידי מספר 

 על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה. .ח

על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכן  .ט

 .-1976אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

ות של החברה אצל רשם מציע, שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגד .י

לחייב בחתימתם את החברה וסמכים החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המ

 בצירוף דוגמאות חתימתם.

 

 

 ערבות להשתתפות במכרז .9

לפי ₪,  80,000על סך ילת כדין ערבות בנקאית חתומה ומבוהמציע יצרף להצעתו  א.

יודגש, כי שם "מבקש" הערבות הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה כמסמך ג'. 

 הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה. 

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה,  31.5.2018ליום ת תעמוד בתוקפה עד הערבו ב.

 יום נוספים. 90מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

צדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד ג.

 העירייה.

לה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקב ד.

באמצעות  גםע"י העירייה כזוכה. מודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

 לקיום התחייבויות הזוכה כלפי העירייה.הערבות תשמש גם כערבות ביצוע  ה. 

וכן  אישורים הרשומים לעיל או אחד מהםהעירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה ה

ים או חלק מהם רשאית לפנות למציע מסויים ו/או לכלל המציעים בבקשה להשלים את המסמכ

 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .10

י הגישה ואת דרכ כונות הטיאוטמתנאי אספקת מיקום ל המציע להכיר את ע א.

 .הםאלי

 להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה. ,על המציע ללמוד .ב

 

 הצהרות המציע .11

רז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכ א.

המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים 

והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

הכל כמפורט במסמכי החוזה. המציע יחתום על כל מסמכי  -העבודות נשוא המכרז 

 המכרז.

ו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע הגשת הצעת ב.

, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי במבני העירייהסייר 

 שטח האתר לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת  ג.

 א תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.ל -התנאים באתר 

 

 הסתייגויות ותיקונים ,שינויים .12

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

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע  ב.

 מתנאי המכרז.

 

 הבהרת מסמכי החוזה .13

ירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו ימצא המשתתף במסמכי המכרז סת .א

בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות עו"ד חזי 

ם , ולהעביר עד ליוhasharon.muni.il-Michraz@hodקינן, מנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל:  

בלבד, עם אישור  פתוח  Word-MS במסמךשאלות הבהרה בכתב  ,13:00בשעה:  2.1820.

 :בלבד מסירה, ובמבנה שלהלן

 

 מס"ד

אליו המסמך או הנספח 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

לא תידון  -המפורטות לעיל  העונה על כל הדרישות - הצעה שלא תצורף אליה ערבות ה.

 כלל.

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 ר טלפון.את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספ במייל יש לציין

 . 09-7759548/9יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס' 

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה  ב.

המצוינים לעיל בלבד וכמפורט לעיל בלבד. כן יודגש, כי העירייה איננה מתחייבת 

 לענות על כל השאלות שיוגשו.

פץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק ככל שיהיו שינויים במכרז תו ג.

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל ד.

 תחייבנה את העירייה.  -רק תשובות בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס  ה.

ם ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. שינויי

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב 

לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימיליה לפי 

רף אותם ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם וייצ-הפרטים שנמסרו על

 להצעתו.

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה          .14

מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  א.

בהשאלה למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה 

 אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת

 -הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו. 15כאמור בסעיף 

מובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי  ב.

 המכרז מהעירייה.

 

 החלטות העירייה .15

נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן  העירייה רשאית, ללא כל נימוק .א

 המכרז, אשר יוגש לועדת המכרזים.

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ב.

העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/החוזה או חלק  ג.

 הכל לפי ראות עיניה. -הימנה 

 ספקכאמור בס"ק )ג( לעיל לא ישונו מחירי ההצעה של ההופחת היקף העבודה  ד.

 לפרטיהם בגלל השינוי.

העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו ובניסיונו לבצע את  ה.

 העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

 

 חובת הזוכה במכרז .16

( ימים ממועד קבלתו 7עה )הרי שבתוך שב (,"הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

פוליסת את הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה, את 

 הביטוח ואישור חברת הביטוח על קיום ביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.
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המפורטים בסעיף )א( לעיל, תהא העירייה רשאית  לא ימלא הזוכה אחר התנאי .ב

 .להצעת המציעהערבות המצורפת לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את 

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל 

על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, 

לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב 

 טל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.הפרת ההתחייבויות שנ

 

 הגשת הצעות, מועדים .17

 חוברת, המצורפות למסמכי המכרז, העתק אחד של על המציע להכניס למעטפה .א

  .מטעם המציע ום כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליכשהוא חתו , מכרזה

שהופצו  תיקונים ו/או עדכונים, הנלווים ובהםהחוברת לרבות כל המסמכים את  ב.

במשרדי תיבת המכרזים, שנמצאת להכניס ללמציעים עד למועד הגשת המכרז, יש 

 לא יאוחר מיוםהוד השרון  34ע בן גמלא יהושברח' חוזים ומכרזים  מחלקת

 במעטפה סגורה בציון מספר המכרז על גבי המעטפה. 13:00שעה  20183.13.

 

 

 

 

 בברכה,          

 

 

 חי אדיב

 וןראש עיריית הוד השר

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ספקהצעת ה :  מסמך ב'  
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית למכרז :  ג'מסמך  
 
 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח :   ד'מסמך  
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 מסמך ב'
 

 

 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

 200/18 מס' פומבימכרז הנדון: 

 לרכישת ואספקת מכונות טיאוט רחובות

 

 ,200/18 את מכרז מספר המהווים -כולם יחד  - ח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרזאני ה .1

 .מסמכי המכרז כלעל כל נספחיו. לראיה הנני מצרף חתימתי המציע על 

2. (-) 

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל, וכי תנאי המכרז וכל הגורמים  .3

ת נשוא המכרז,ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך האחרים המשפיעים על ביצוע העבודו

 קבעתי את הצעתי.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

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

 המכרז/החוזה.

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם  ב.

נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות הדרושים על מנת לבצע את העבודה 

 החוזה. –ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים במסמך  ה' 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי  ג.

 הוראות המכרז/החוזה.

הינם סופיים והם כלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידנו בהצעתנו המחירים ה ד.

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע  -לים את כל ההוצאות כול

הובלה, אריזה, על פי תנאי המכרז/החוזה לרבות  -העבודה נשוא המכרז/החוזה 

 .אספקה ואיסוף הציוד המשרדי

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  .5

הצעתי, ולשביעות רצונה המלאה של בי החוזה, לפי המחירים שרשמתי המכרז ולמסמכ

 העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

 

שבעה אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: (7)

ט והכל כמפור - (1)מסמך ו' טחת קיום תנאי החוזהלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להב .א

 .בחוזה

הצעת 
 ספקה
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 כאמור בתנאי המכרז/החוזה.מפורט, זמנים -להמציא למפקח לוח .ב

 .חתום ע"י חברת ביטוח ספקלהמציא אישור על קיום ביטוח  .ג

 

לעיל כולן או  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

ד את זכותי לקבל העבודה, זכייתי במכרז תבוטל, והעירייה תהא רשאית לחלט מקצתן, אאב

את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי 

לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על 

 עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

ידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה שינתן יבתאריך ש הטוביןלספק את יב הנני מתחי .8

 לי על ידי העירייה.

 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא  .9

אושר או כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור 

יה מן התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה העירייה רשאית לבטל מהותי לדעת העירי

את המכרז לפני שתחליט למסור את העבודה למציע. החליטה העירייה כאמור, יהיה המציע 

מערך הערבות  -3%הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר הוצאות השווה ל

אחד מן המציעים תביעה לפיצוי הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף 

 כלשהו.

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10

 הצעות למכרז.

תהיה הצעתי  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

חודשים ממועד קבלת הזמנת  4-ולל את אספקת הטובין עד לא יאוחר מידוע לי, כי הצעתי כ .11

 עבודה חתומה כנדרש ע"י העירייה.

 

הצעתי לביצוע העבודות נשוא המכרז כוללת את כל הדרוש והכרוך לביצוע העבודות לרבות,  .12

אגרות ורישיונות, מיסים שירות ואחריות מורחבת, תוספות, אך לא רק, אספקה, ניוד, 

 ובה, רווח קבלני וכו'.ותשלומי ח

 

 %80הצעת המציע יהיה מתוך המחיר  ה הכולל של הצעתמשקל -מחיר 
 

 ולהלן הצעתי: .13

עירייה סך י השלם לת ,ני, כולל אחריות מורחבתת טיאוט רחובות בגודל בינומכונעבור  .א

. ___ __)חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( בהנחה של   % _₪  550,000של 

 (, בתוספת מע"מ כדין.אחוזים ים: ___________________________  )במיל___ 

 

 %70משקל סעיף זה בתוך המשקל הכולל של הצעת המחיר יהיה 
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עירייה סך י השלם לת ,, כולל אחריות מורחבתת טיאוט מדרכות בגודל קטןמכונעבור  .ב

. ___ __)שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( בהנחה של   % _₪  350,000של 

 (, בתוספת מע"מ כדין.אחוזים ___  )במילים: __________________________ _

 

 %30משקל סעיף זה בתוך המשקל הכולל של הצעת המחיר יהיה 

 

 :הערות .14

 המחירים אינם כוללים מע"מ. .א

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2יש למלא עד  .ב

טים פר - המחירים כוללים ביצוע "טרייד אין" למכונה קיימת בעירייה .ג
 .09-7759101במחלקת תברואה בטל': 

  הינו חובה ואיננו אופציונאלי. ה"טרייד אין"ביצוע יובהר, כי 

המכונות או בכלל והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה  2אין העירייה מתחייבת לרכישת  .ד

 ותקציב מאושר ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל כך.

   -הינה סך הכל הצעת המחיר  .ה

 

(X*70%) + (Y*30%)   

 

 X -מחיר מכונה גדולה לאחר הנחה 

 Y –מחיר מכונה קטנה לאחר הנחה 

 

המציע בעל הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר יקבל את מלוא הניקוד והיתר 

 יקבלו ניקוד באופן יחסי להצעה המשוקללת הזולה ביותר.

 

 :אשר לא ישוקללו בהצעת המחירמחיר תוספות  .15

₪  _________________עירייה סך של י השלם לת מברשת לניכוש עשבייה 1ר עבו .א

 בתוספת מע"מ כדין., שקלים חדשים(  _____________________)

 )מערכת קרצוף ייעודית הניתנת להרכבה על מכונת טיאוט קטנה( מקרצפת 1עבור  .ב

₪ עירייה סך של ____________________ י השלם לת

 בתוספת מע"מ כדין.___ שקלים חדשים( , )__________________

 העירייה מתחייבת להזמין אי אילו מהתוספות כלל.אין  .ג

 
 %20בהצעת המציע יהיה  האיכותמשקל  -איכות 

 יינתן עפ"י  הפרמטרים הבאים:האיכות  דניקו .16

 

 נקודות 10 עד -היקף מתן שירותי תחזוקה ושירות למכונות טיאוט  .א

 
 נקודות 4 - )כולל(  רשויות מקומיות 2עד עבור  יאוטמתן שירותי תחזוקת מכונות ט

 נקודות 7 - )כולל( רשויות מקומיות  4מתן שירותי תחזוקת מכונות טיאוט עבור עד 

 נקודות 10 - ומעלה רשויות מקומיות 5מתן שירותי תחזוקת מכונות טיאוט עבור 
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 ו ויחולקו להלן:אשר יבחנ, נקודות 10עד   -חוות דעת של הצוות המקצועי בעירייה   .ב
 

 3  בגין חוות דעת והמלצות, ניסיון כללי והיקף עבודה, שירות של המוסך לפי נקודות

 .המלצות וניסיון קודם של העירייה וכו'

 4  בחינת המפרט של רכבי הטיאוט המוצעים, עלויות תפעול ושימוש עבורנקודות 

 וכו'.

 3  וכו'. לעבור אמינות כלי הרכב המוצעים, נוחות התפעונקודות 

 
     

הצעת המחיר שקלול בין תיבחר בהתאם ל במכרז ביותר הטובהידוע לי, כי ההצעה  .17

 .המפורט לעיל האיכות ניקודלבין  ,לעיל המשוקללת כמפורט

 

 

 

 ,בברכה

 

 
_____________________ 

 חתימה 

 

 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

 

 ________________________________________מספר ת.ז./ח.פ.:

 

 כתובת:______________________________________________

 

 טלפון:____________________ פקסימיליה:________________

 

 תאריך:___________________



 
 

 

12 
 

 מסמך ג'
 

 

 

 

 

 תאריך ___________         לכבוד

 ת הוד השרוןעיריי

 

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .................................... הנדון:    

 

 ( בקשר למכרז מס'המבקש -על פי בקשת______________________________ )להלן  .1

, הננו ערבים בזאת עיריית הוד השרוןל כונות טיאוט רחובותמאספקת רכישת ול 200/18

שקלים  אלף שמונים)במילים: ₪  80,000 - לסך השווה ל עדכלפיכם לשלם לכם כל סכום 

 בלבד. (חדשים

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי 

לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה להטיל עליכם כל חובה להוכיח או 

 את סכום הערבות מאת המבקש.

 

לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  .3

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יאוחר ידרישה על פיה צריכה לה וכל 20185.31. עד ליוםתוקף ערבותנו זה יהיה  .4

 ד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.מהמוע

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 
 
 

נוסח ערבות בנקאית 
 להשתתפות 
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 ד' מסמך
 ביטוחאישור עריכת 
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 -אישור עריכת ביטוח 
 מכונות טיאוט רחובות ספק

 
 תאריך: ________

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 28יהושע בן גמלא רחוב 
 הוד השרון

 (עירייה"ה" :)להלן
 

 א.ג.נ.,
 

 
 ___בקשר עם _______________אישור על קיום פוליסה לביטוח עבודות     הנדון: 

 לאספקת רכבי טיאוט הסכם שנחתם בין העירייה ובין הספק _____________ )להלן: "הספק"(
 חוזה מס' ____________  מיום ________________

                
   

הננו מתכבדים לאשר בזאת, כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מיום _________ עד 
 ליום ________.

וליסות מכסות את כל העבודות המבוצעות על ידי הספק על פי ההסכם הנ"ל, כאשר היקף הכיסוי הניתן על הפ
 ומהאמור להלן. 2013/פיהן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט

 
שייגרמו לגופו  ני מדינת ישראל בגין אבדן ו/או נזקהספק על פי כל די חבות, לכיסוי אחריות המוצרביטוח  .1

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, העירייה( עקב מוצרים 
שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת 

רוע י( לאש"חמיליון  ארבעה) ש"ח 4,000,000-לא יפחת מש גבול האחריותעל ידי הספק ו/או מי מטעמו ב
  ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 
לא יאוחר מיום תחילת עבודתו עבור העירייה או מיום ההסכם, המוקדם כיסוי רטרואקטיבי: ________ )

 מבין המועדים הנ"ל(.
 

עולותיו של מפ תהנובע לעניין אחריותהורחב לכלול כמבוטח נוסף את העירייה מהכיסוי על פי הפוליסה  
 הפוליסה כוללת סעיף "אחריות צולבת". הספק כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.

  
 .חודש 12הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת 

 
פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ וחוק האחריות למוצרים פגומים לכיסוי חבות על פי  ביטוח אחריות מעבידים, .2

 .עבור העירייה המועסקים על ידי הספק בביצוע העבודות, כלפי כל העובדים 1980 -תש"ם 
 רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.ילעובד אחד, לא ש"ח 20,000,000 -גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מ 
ו/או מחלה לעניין קרות תאונת עבודה  ונטעןהיה כמבוטחת נוספת  העירייה לכלול אתורחב מהביטוח  

 .ספקביד כלשהם כלפי מי ממועסקי הבחובות מעת נושא יאכי ה כלשהי
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, ביחס לימי ו/או שעות עבודה,  

תיונות ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל הגבלה אחרת ישימוש במנופים ו/או במתקני הרמה, שימוש בפ
  ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה.

 
בגבול אחריות שלא  -ני מדינת ישראל על פי כל די הספק לכיסוי חבות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, .3

רועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין ירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח, בגין אילא ש"ח 2,000,000-יפחת מ
אובדן ו/או נזק לגוף ו/או  מפעולותיו של הספק ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל

 לרכוש.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מתקני הרמה,  

פריקה, טעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, רעידות והחלשת 
 וח לאומי.משען, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביט

   
הספק למעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בפוליסהורחב מ הביטוח

, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד והבאים מטעמו
 מיחידי המבוטח.

ו/או באמצעות  ל ידיכל חבות של העירייה כלפי כל העובדים המועסקים ע כוללהכיסוי עפ"י פוליסה זו  
לעיל(  1על פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים )סעיף בפועל הספק, אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה 
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  וכן תביעות שיבוב כלפי העירייה מצד המוסד לביטוח לאומי.
 אשר האחריות לגביו מכוסה על פי פוליסה זו. למען הסר ספק, רכוש העירייה יחשב לרכוש צד שלישי

 
 :לעיל( 3-1סעיפים  -הערות כלליות )לכל הביטוחים 

על ידי הספק אינה מהווה עילה לדחיית חבות בתום לב הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל  .א
 כלפי העירייה, ובתנאי שתשמר זכותנו לחזור בתביעה אל הספק.

 
תנאי מפורש, על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה ואנו מוותרים  כוללותהפוליסות  .ב

 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.
 
 פי הפוליסות.-הספק הינו האחראי הבלעדי כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על  ג.
 
לעירייה הודעה  תשלחליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפו ,כמו כן .ד

 יום מראש. 60בדואר רשום, לפחות 
 

 
 _________________________כתובת____________טלפון__________הביטוחשם סוכן 

 
 

 ____________ מס'חבות המוצר פוליסת 
 ____________  פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס'

  ____________ י צד שלישי מס'פוליסת אחריות כלפ
 

   
   ................................... 
 )חתימת המבטח(     

 
  
   .................................. 
 )חותמת המבטח(     

 
 

   ................................... 
  )תפקיד החותם(    

 
   
    ...................................

 )שם החותם(  
 
 

    ...................................
 (תאריך)             
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 מסמך ה'
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 נוסח החוזה
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 מסמך ה'   

 

  

 (______________  מס' נשוא מכרז זה מתוקצבות בסעיף תקציבי)ההוצאה הכספית לביצוע העבודות  

 

 2018שנת  ________ לחודש ___ שנערך ונחתם ביום

 

 עיריית הוד השרון בין:

 , הוד השרון28יהושע בן גמלא מרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד     

 

 ___________________________ לבין:

 ________________מס' ת.ז./ח.פ. 

 כתובת ______________________

 פקסימיליה: _________________

 __________________טלפון: ____

 

 "(ספק"ה -)להלן 

 

 מצד שני     

 

 כונות טיאוט רחובותמאספקת רכישת ול 200/18 מס'זוטא מכרז והעירייה פרסמה  הואיל

 ;הכל כמפורט במסמכי המכרזו עיריית הוד השרוןל

 השתתף במכרז וזכה בו; ספקוה והואיל

 

 הצדדים כלהלן: אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין                       

 
 

 מבוא, נספחים וכותרות הסעיפים .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו. .1.1

 נספחים לחוזה: .1.2

 .נספח א' לחוזה -  ודרישות מיוחדות הטכני מפרטה .1.2.1

 .נספח ב' לחוזה -   ספקהצעת המחיר של ה .1.2.2

 נספח ג' לחוזה. -  נוסח ערבות הביצוע .1.2.3

 

 מהות החוזה .2

 אחריותתוספות ו, כולל מכונות טיאוט הרחובותאת  ספקמבקשת לרכוש מה העירייה .2.1

 -)להלן  להלן 4בתמורה המפורטת בסעיף והכל בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ו מורחבת

 (."העבודה"/או "המוצר" ו

 

 200/18חוזה מספר 
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 ספקהצהרת ה .3

אספקת המוצר ובמתן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים ב ספקה .3.1

 .חריות לווהא השירות

במיומנות, שקידה  והאחריות את השירותספק את המוצר במועד ולספק מתחייב ל ספקה .3.2

 ראויה וברמה מקצועית גבוהה.

המוצר הדרוש, כולל כל התוספות מצהיר בזאת כי ברשותו ו/או בכוחו לספק את  ספקה .3.3

 .שיפורטו להלן, וכן להעניק את השירות והאחריות כנדרש

מוסך המורשה עליו הצהיר במסמכי המכרז ו/או התקשרות תו מצהיר כי יש ברשו ספקה .3.4

בתוקף עם מוסך מורשה עליו הצהיר במסמכי המכרז, שתעמוד בתוקפה לכל אורך תקופת 

 והאחריות עובדים, כלים, אמצעים וכלי רכב המתאימים למתן השירותהסכם זה, כולל 

  בהתאם לחוזה זה.

וכן טלפון  ניםתקי וכתובת דוא"ל ימיליהמתחייב להחזיק משרד לרבות מכשיר פקס ספקה .3.5

 שיהיה זמין במהלך כל שעות העבודה. 

     

 התמורה .4

₪  ______________עירייה סך של י השלם לני, תת טיאוט רחובות בגודל בינומכונעבור  .4.1

 בתוספת מע"מ כדין. ,שקלים חדשים( _________________________)

₪ שלם לי העירייה סך של ______________ תמכונות טיאוט מדרכות בגודל קטן, עבור  .4.2

 )_________________________ שקלים חדשים(, בתוספת מע"מ כדין.

₪ עירייה סך של ____________________ י השלם לת מברשת לניכוש עשבייה 1עבור  .4.3

 בתוספת מע"מ כדין.)_____________________ שקלים חדשים( , 

 העירייה סך של _________________ש"ח. , תשלם לימברשת לרכב הטיאוטעבור  .4.4

 )______________________שקלים חדשים(, בתוספת מע"מ כדין.

י שלם לת )מערכת קרצוף ייעודית הניתנת להרכבה על מכונת טיאוט קטנה( מקרצפת 1עבור  .4.5

שקלים ₪ )_____________________ עירייה סך של ____________________ ה

 כדין. בתוספת מע"מחדשים( , 

בכלל והכל לפי שיקול התוספות או המכונות או  2אין העירייה מתחייבת לרכישת מובהר, כי  .4.6

והתשלום יהיה רק עבור מה שתזמין העירייה ואשר יאושר דעתה, צרכיה ותקציב מאושר 

ולמציע לא  בחתימת הגורם המוסמך בעירייה, כי סופק לה בפועל ולשביעות רצונה בלבד

 /או תביעות ו/או דרישות בשל כך.תהיינה כל טענות ו

רסמה העירייה, שפ 200/18את כל התחייבויות הספק בהתאם למכרז  תשלום התמורה יכלול .4.7

 לעירייהואספקה הובלה כולל כל הקבוע במפרט המצ"ב כנספח א' להסכם זה וכולל 

ים בורחאחריות משירות ווכן  , אגרות ורישיונות, מיסים ותשלומי חובה וכו'ספקבאחריות ה

לא תהיינה כל דרישות כספיות ו/או  ספקול כמפורט במפרט הטכני, נספח א' לחוזה זה

 למעט הסכומים המפורטים לעיל. העירייהאחרות מ

 

 מועד התשלום .5

     .נציג העירייהעל ידי אישור החשבון  יום ממועד 45התשלום יתבצע שוטף +  .5.1
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 תקופת ההסכם .6

. לעירייה האפשרות הבלעדית עד חתימתוממוחודשים  36-לתוקפו של הסכם זה הינו  .6.1

 חודשים כל אחת או חלק מהן. 12תקופות נוספות של  2-להאריך הסכם זה ב

 בשינוייםהיה והחליטה העירייה על הארכת החוזה כאמור לעיל, יחולו כל תנאי חוזה זה  .6.2

י המחוייבים, כלל חידוש תוקף הערבויות והביטוחים ע"י הספק לדרישת העירייה ועפ"י תנא

 חוזה זה.

בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת  לעירייה האפשרות לסיים חוזה זה .6.3

יום לפחות לפני מועד סיום  30בפיצוי כלשהו לספק וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב לספק של 

 החוזה על ידה.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .7

זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור עצמאי וכי אין בהסכם  ספקמצהיר בזאת כי הינו  ספקה .7.1

בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו  ספקיחסי עובד ומעביד בינו לבין העירייה. כמו"כ מצהיר ה

 וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין העירייה לבין מי מעובדיו.

דיו את תשלומי מס לשלם עבור עצמו ועבור עוב ספקבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב ה .7.2

ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם. במידה והעירייה תתבע 

ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמו שמקורו בטענת יחסי עובד  ספקלשלם סכום כלשהוא מן ה

 לשפותה בגין כל סכום כאמור. ספקמעביד מתחייב ה

 

 אחריות וביטוח .8

רייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או אחראי כלפי העי לבדו יהאהספק   .8.1

ו/או כתוצאה ממעשים או  הכלפי וכתוצאה מהפרת התחייבויותי עירייההעקיפים, שיגרמו ל

, במהלך ביצוע ו או בקשר עמםו/או מי מטעמ וממחדלים של הספק ו/או עובדי

הוסכם בהסכם זה  פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו-על והתחייבויותי

 פצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.יאו שעליו יוסכם בעתיד, ו

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם  או   .8.2

אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן  האו מטעמ הגוף הפועלים בשמ

או של כל  ושל הספק ו/או של עובדי ואו לרכוש וגרם לגופי/או הפסד העלולים להו/או נזק ו

, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת ואדם או גוף אחר הפועל מטעמ

שא באחריות יי והספק לבדבמישרין ו/או בעקיפין מפעילותו של הספק. הקשורה או הנובעת 

 רטים לעיל.לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפו

הספק מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי תאונות   .8.3

עבודה ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. 

 הספק יהא אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

 
 
 ביטוח .9

ימים  7תוך ו/או על פי כל דין מתחייב הספק כי  מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה .9.1

 - כלשהי לפי הסכם זה לפני תחילת ביצוע עבודהמיום חתימתו על הסכם ההתקשרות או 
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, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות ובמשך כל משך תקופת ההסכםהמוקדם משניהם, 

הכל כמפורט  שראל,בחברת ביטוח מורשית בי שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה,

המצורף להסכם זה ומהווה חלק ספק לביצוע תחזוקת מעליות,  -אישור עריכת ביטוח ב

 "(.ביטוחהאישור עריכת להלן: ")בלתי נפרד ממנו 

ימים מיום  7תוך ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמציא לעירייה,  .9.2

 המוקדם משניהם, את - הסכם זה כלשהי לפי לפני תחילת ביצוע עבודהההתקשרות או 

-בנוסף, מתחייב הספק כי לא יאוחר מ כשהוא חתום על ידי המבטח., ביטוחהאישור עריכת 

יום טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח ימציא הספק לעירייה אישור עריכת  14

במשך ביטוח חדש בגין חידוש הביטוחים לתקופה נוספת כך שיהיה בכל עת בידי העירייה, 

 כל תקופת קיומו של ההסכם, אישור עריכת ביטוח תקף.

למרות האמור לעיל, המתכנן מתחייב שהפוליסה לביטוח חבות המוצר  תחודש ברצף לכל  .9.3

  שנים. 7 -התקופה בה הספק עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ

תלה ומקדמי תנאי מ וביטוח כאמור הינעריכת ההספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור  .9.4

לביצוע העבודות והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן 

 במועד כאמור לעיל.בכל שלב שהוא, היה והאישור כאמור לא הומצא לה 

הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע עריכת למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור  .9.5

 פי הסכם זה.-לבכל התחייבויות הספק לרבות ע

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .9.6

במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו בתוקף 

במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבור העירייה ובכל מקרה כל עוד הסכם ההתקשרות בינו 

 .ליתאה תקף אף אם ההסכם לא הוארך פורמובין העיריי

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות כמפורט  .9.7

הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו  באישור עריכת הביטוח

לות ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבו

האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

 כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

 

  פיצויים מוסכמים .10

מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי חוזה זה ובמסמכי המכרז, יהא למנהל אגף שפ"ע בעירייה  .10.1

טעמו הסמכות להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשים )להלן: ו/או למי מ

(, בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את אחד מהשירותים  נשוא חוזה הפיצויים המוסכמים""

זה במועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו 

  עפ"י חוזה זה להלן:

 

מ

ס

 ד

ההפחתה  סכום ההפרה / ליקוי

 מהתמורה / קיזוז

 4-איחור במסירת מכונת הטיאוט בלמעלה מ  .1

חודשים מיום קבלת הזמנה מאושרת וחתומה 

עבור כל יום ₪  1,000

 איחור )לכל מכונה(
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 ע"י העירייה

עבור כל יום ₪  500 אי תיקון תקלה במועד  .2

 איחור )לכל תקלה(

 מכונה( )לכל₪  500 אי הדרכת מפעיל בהתאם לדרישות העירייה  .3

לכל יום החל ₪  1,500 אי התאמת המכונות לדרישות המכרז  .4

 ממועד המסירה שנקבע

ליום, החל ₪  1,500 אי מתן מכונה/רכב חלופי כנדרש  .5

 מתום הזמן שנקבע

שימוש בחלקים לא מקוריים או שאינם   .6

בהתאם להנחיות היצרן ו/או טיפול שאיננו 

 בהתאם להנחיות היצרן ולתנאי האחריות

 למקרה₪  2,000

 

 ביטול החוזה .11

רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין,  העירייה תהא .11.1

 להביא חוזה זה לקיצו וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

יום מיום משלוח  15התחייבות מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה תוך  ספקהפר ה .11.1.1

יה לבטל ההסכם וההסכם יבוא לקיצו כאילו נחתם התראה ע"י המפקח, רשאית העירי

 ונקב מראש את תקופת ההסכם למועד ביטולו.

הוא חברה  ספקהוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם ה ספקאם ה .11.1.2

שקיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 

החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא מנהל קבוע או ניתנה לגביה 

 יום ממועד קבלתם. 60יבוטלו תוך 

ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות חוזה זה  ספקכל נזק שיגרם ל .11.1.3

 .ספקיחול על ה

לא יהא  ספקלמען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל, ה .11.1.4

 ה.תמורה מאת העיריי זכאי לכל

 

 העברת חוזה .12

מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, או להסב  ספקה .12.1

 זכויותיו עפ"י הסכם זה לאחר/ים אלא אם יקבל את הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.

 

  ביצוע ערבות .13

ר והתוספות ומתן , לרבות אספקת המוצעל פי הסכם זה ספקלהבטחת קיום התחייבויות ה .13.1

ות והאחריות, יפקיד הספק בידי העירייה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית השיר

  ."(ערבות הביצוע)להלן: "לחוזה זה בנוסח המצורף כנספח ₪,  120,000בסך של 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  .13.2

  לסטטיסטיקה על בסיס מדד הידוע ביום חתימת החוזה.
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וזאת  הערבות תהיה ניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של גזבר העירייה או ראש העירייה .13.3

לא פעל  ספקלגבי סיבת חילוט הערבות וה ספקלאחר שהעירייה העבירה הודעה מראש ל

 .בהתאם תוך זמן סביר מיום קבלת ההודעה

ועד  היינה,, כולל תקופת ההארכה ככל שתתעמוד בתוקף לכל תקופת ההתקשרותהערבות  .13.4

על הספק לדאוג לחידוש הערבות  לחודשיים לאחר סיום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה.

 יום לפני מועד פקיעת תוקפה. 30-מעת לעת לפחות כ

לא קיים הוראה  ספקהעירייה רשאית לחלט הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו ה .13.5

 מהוראות ההסכם עפ"י שיקול דעתה.

 

 שמירת זכויות .14

ור, הימנעות מפעולה מצד העירייה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת ארכה, וית .14.1

 זכויותיה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת ראש העירייה.     

 

 כתובות והודעות .15

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .15.1

ות שע 72כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  .15.2

ובמידה ונשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל, אזי במועד  מיום מסירתה כדבר דואר רשום

 .הישלחה כאמור

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

                    ________________                                                           __________________ 
 העירייה                                                                                                   ספקה                
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 ו'מסמך 
 לחוזה 13סעיף 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 שלום רב,

 ...................................כתב ערבות מס' .הנדון: 

 

רכישת ואספקת ל 200/18 המבקש( בקשר לחוזה מס' -על פי בקשת________________ )להלן  .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך  ,מכונות טיאוט רחובות עבור עיריית הוד השרון

בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין  ים חדשים(שקל מאה ועשרים אלף)במילים: ₪   120,000 -השווה ל 

"המדד"(  -)להלן  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחירים לצרכן,עליית מדד 

לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט  ,בחודש שאחריו 15 -תפרסם ב הש ,1/18בין המדד לחודש 

 הערבות.

 

לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית באמצעות הפקסימיליה, 

חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

 המבקש.

 

 או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(. ערבות זהלדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב  .3

 

מסר לנו לא יאוחר י___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 בה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להס .5

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
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 'זמסמך 
 מפרט הטכני ודרישות מיוחדותה

 
 כללי .1

 :רחובות )להלןהפרק זה כולל את הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מכונות טיאוט 

 (.ן""הטוביאו  "הטיאוט "מכונות

 מכונות טיאוט רחובות בגדלים הבאים: 2 .א

 .בינוניתייעודית מכונת טיאוט  1

 .מכונות טיאוט ייעודית קטנה 1

 בחלקן לא סלולות. - ההפעלה תהיה בעיקר ברחובות, במדרכות, בדרכים .ב

בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני,  תעמודנה ן,מרכיביהעל כל  ,מכונות הטיאוט .ג

 לי או אחר.חשמ ,הידראולי

 תקנים:  .ד

, כולל כל דרישות משרד העבודה בדרישות החוקיות הנדרשות נהת הטיאוט תעמודומכונ .1

 .וכל דרישה אחרות רלוונטית משרד התחבורה ודרישות 

 מכונות הטיאוט תעמודנה בדרישות כל תקן מוכר בישראל. .2

בכל ומערכותיו ( יישא באחריות כוללת לגבי עמידת הטובין  "הספק" )להלן: הזוכה במכרז .3

דרישות הרישוי ו/או כל דרישה  ,תקנות התעבורה, דרישות החובה של משרד התחבורה

ישנן במכרז ככל ש. מכונות הטיאוטהעדכנית ליום המסירה של  ,רלוונטית אחרת על פי חוק

 .אז דרישות החוק והתקנות תגברנה ,זה דרישות הסותרות את האמור בסעיף זה

 .בלבד ספק מורשהו/או  יבואן מורשהו/או  תהא אחריות יצרן למכונת הטיאוט ומכלוליה .ה

הספק יהיה אחראי לאיכות, טיב העבודה, לחוזק ולאמינות מכונות הטיאוט ומערכותיהן, על כל  .ו

 מרכיביהן.

הספק יבצע בעצמו ועל חשבונו, כחלק מהצעת המחיר שלו למכרז, את הובלת מכונות הטיאוט,  .ז

תקופת האחריות, טיפולים שוטפים, הדרכה לעובדי העירייה )ככל תפעולן, תיקונן במידת הצורך ב

שתידרש( וכל שנדרש לצורך שמירה על כשירותן המלאה של מכונות הטיאוט לצורך ביצוע 

 העבודות הנדרש מהן, ברמה ובאיכות מעולים באופן שוטף ומתמיד.

 

 מסירת הטובין .2

ובהתאם  מיום אישור ההזמנהים חודש 4-מלא יאוחר לידי העירייה הספק ימסור את הטובין  .א

  להזמנה.

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי  .ב

סדרי העבודה המקובלים באותו מקום, מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא 

על העירייה לא ופועלים כנדרש,  והתקבלו תקינים אושרו ע"י העירייה כטובין שנמסרו לעירייה

לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם  תרשאיתחול אחריות כלשהי לגביהם. העירייה 

כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו  תהומשעשלהזמנה, 

תו פרק זמן. תוך או ,אם העירייה תקבע פרק זמן אחר או ,שעות מעת שנפסלו 48להזמנה תוך 

לסלקם לפי  העירייה רשאית, במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו ע"י העירייה

ראות עיניה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא החליף במועד את הטובין 
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העירייה רשאית לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות תהא את כולם, או את מקצתם,  ,שנפסלו

 שתיהן:או ב

 .בטלה מעיקרהלבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לה ולהתייחס אליה כ .1

ולחייב  -דומה בין מאותו סוג ובין מסוג  - לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו .2

 כך. לעירייה  לצורךאת הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו 

 

    טכניים של מכונות הטיאוט יםמפרט .3

 

  :מכונה קטנה - סף )חובה( דרישות

 :4 גלגלים  

 :2017 שנת ייצור המכונה 

 :2018 -  2017    שנת עלייה לכביש 

 :ליטר לפחות 1,800 נפח מיכל פסולת 

 :מנירוסטה מיכל הפסולת עשוי 

 :טון לפחות 1.5 משקל העמסה 

 :ס"מ לפחות 200 רוחב טיאוט כללי 

 :כולל מתזי מים לכל המברשות. מערכת המברשות 

 כ"ס לפחות. 80 –)יש לפרט תוצרת ודגם המנוע של מכונת הטיאוט(  6יורו  :מנוע 

 :ליטר לפחות  0.5ס"מ לפחות )יכולת יניקה של בקבוק פלסטיק בנפח  20 קוטר צינור יניקה

 ופחיות משקה(

 :מ"מ לפחות 800 גודל המברשות 

 :ליטר לפחות 300  נפח מיכל מים 

 :ליטר לפחות 120 מיכל מיחזור מים 

 המכונה תכלול איטום ומיגון לרעש, מאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר :איטום 

 פיקוד מלא מתא הנהג 

 מד דלק בתא הנהג 

 :חודשים לפחות 12 תקופת אחריות ע"י היצרן 

 רישוי וטסט: כולל רישוי מלא 

 :ס"מ לפחות 130  גובה שפיכה 

 :ת רוורס.מזגן אויר מקורי, פנס מהבהב על הגג, גלגל רזרבי, מצלמ מערכות נוספות 

 .במכונה תותקן מערכת רדיו כולל מולטימדיה 

 :מטר לפחות  10בר לפחות, עם גלגלת וצינור באורך  100פועלת בלחץ של  מערכת שטיפה

 ואקדח מים וגלגלת לצינור.

מערכת השטיפה תפעל ע"י מנוע נפרד לאפשר עבודה סימולטנית של מערכת הטיאוט ומערכת 

 השטיפה.

 טכני מקורי של היצרן ומפרט טכני מלא של מרכב הטיאוט בעברית. יש לצרף פרוספקט ומפרט
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  :מכונה בינונית - דרישות סף )חובה(

 :4 גלגלים  

 :2017 שנת ייצור המכונה 

 :2017-2018 שנת עלייה לכביש 

 :ליטר לפחות 5,000 נפח מיכל פסולת 

 :מנירוסטה מיכל הפסולת עשוי 

 :טון לפחות 5 משקל העמסה 

 ס"מ לפחות 220 י:רוחב טיאוט כלל 

 :כולל מתזי מים לכל המברשות  מערכת המברשות 

 :כ"ס לפחות. 150 –)יש לפרט תוצרת ודגם המנוע של מכונת הטיאוט(  6יורו  מנוע 

 :מ"ק/שעה לפחות 12,000 ספיקת מפוח 

 :ליטר לפחות  1.5ס"מ לפחות )יכולת יניקה של בקבוק פלסטיק בנפח  20 קוטר צינור יניקה

 (ופחיות משקה

 :מ"מ לפחות 900 גודל המברשות 

 :יתרון -מנירוסטה  מיכל מים עשוי 

 :ליטר לפחות 600  נפח מיכל מים 

 :המכונה תכלול איטום ומיגון לרעש, מאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר איטום 

 פיקוד מלא מתא הנהג 

 מד דלק בתא הנהג 

 :חודשים לפחות 12 תקופת אחריות ע"י היצרן 

 :מלאכולל רישוי  רישוי וטסט 

 :ס"מ לפחות 90  גובה שפיכה 

 :מזגן אויר מקורי, פנס מהבהב על הגג, גלגל רזרבי, מצלמת רוורס. מערכות נוספות 

 .במכונה תותקן מערכת רדיו כולל מולטימדיה 

 :מטר לפחות  15בר לפחות, עם גלגלת וצינור באורך  140פועלת בלחץ של  מערכת שטיפה

 ואקדח מים וגלגלת לצינור.

פה תפעל ע"י מנוע נפרד לאפשר עבודה סימולטנית של מערכת הטיאוט ומערכת מערכת השטי

 השטיפה.

מטר המסוגל לפעול מעל  2-יפחת מ אמעלות וגובה של 360עם זרוע המאפשרת פעולה של 

 רכבים חונים.

 יש לצרף פרוספקט ומפרט טכני מקורי של היצרן ומפרט טכני מלא של מרכב הטיאוט בעברית.         

      

 מוסמכת אחרת. רשות וכל מכונת הטיאוט תעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה

 

 ספרות טכנית .4

את הספרות הבאה הנוגעת לטובין  במועד מסירת הטובין לעירייה ימציא הספק לעירייה .א

 ומערכותיו והתקנתו:

 יחידות אשר יכלול את הפרקים הבאים: 5ספר מפעיל בעברית בכמות של  .1
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 מידע ונתונים כלליים ובכלל זה מידות ) יאור כללי של הכלי והמערכות הנלוותת

 כלליות, משקל ומיקום מרכז כובד(.

 .הוראות בטיחות, הערות ואזהרות מיוחדות 

 ,נתונים והגדרה של כל הרכיבים. מערכות הידראוליות וחשמל סכמות 

 שגרת טיפול. 

 .הגדרת פעילויות הטיפול ברמת המפעילים 

 כה.טבלת סי 

 )קטלוג חלקי חילוף )ניתן לספק חלק זה בלבד בשפה אנגלית 

כי אין אישור זה של המפקח  ,מובהר בזאת - כל הספרות תוגש לאישור מפקח מטעם העירייה .ב

 מידע הנכלל בספרות הטכנית.הלנכונות ועדכניות  ספקהגורע מאחריותו הכוללת והבלעדית של 

לעירייה  ומטעמו, יוגש מיאו  ספקהייווצרו ביוזמת שינויים/ עדכונים של הספרות הטכנית אשר  .ג

 ימים מהפרסום המקורי. 60תוך 

 

אחריות תינתן לפי הוראות יצרן באופן מלא ומקיף לאורך כל תקופת האחריות, כולל 
את כל הטיפולים הנדרשים ללא עלות נוספת, החלפת חלקים הנדרשים לפי הוראות 

 וכו'.היצרן בתקופת האחריות ללא עלות נוספת 


