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 סמך א'מ

 והוראות כלליות למשתתפים המכרז תנאי

 

מסמך זה, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים 

 .לשני המינים במידה שווה

 מהות המכרז .1

 220/ 19מס'  פומבימכרז  במסגרת ותהצעמבקשת בזאת לקבל עיריית הוד השרון  .1.1

" השירותים")להלן:  עבור עיריית הוד השרון ליסינג תפעולי לקטנועיםלקבלת שירותי 

והכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים (, בהתאמה"העירייה" -ו

 חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: .2.1

 מסמך א'.  -   תנאי המכרז והוראות כלליות .2.1.1

 נספח א' -  תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים

 נספח ב -    אי תיאום מכרזתצהיר  

 מסמך ב'.  -     הצעת המציע .2.1.2

 ג'. מסמך  -  במכרז  השתתפותבנקאית לנוסח ערבות  .2.1.3

 מסמך ד' -   יות ותנאי פוליסת ביטוחנחה .2.1.2

 .המסמך   -      חוזה .2.1.5

 .'ומסמך   - השירותלהבטחת ביצוע נוסח ערבות בנקאית  .2.1.6

 .'זמסמך   -     טכנימפרט  .2.1.2

 

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

 

א' עד ה' , בימים ₪ 1,500ש כנגד תשלום במזומן על סך של מסמכי המכרז ניתן לרכואת  .2.2

, ברחוב עירייהמחלקת חוזים ומכרזים בבמשרדי  15:30 - 08:30)כולל(, בין השעות 

עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל . )קומת קרקע( בהוד השרון 28יהושע בן גמלא 

 .מקרה

  

 המבוקשים השירותים .3

על  עבור קטנועים, שירותי ליסינג תפעולימעוניינת להתקשר עם ספק  עיריית הוד השרון .3.1

 .מכרז זהבכל השירותים הכרוכים בכך, הכל על פי התנאים המפורטים 

קטנועים לשימוש שוטף  32 - קטנועים 32בשלב זה, העירייה מעוניינת להזמין יובהר, כי  .3.2

 קטנועים חלופיים קבועים ללא תשלום נוסף והכל כמפורט במסמכי המכרז. 2-ו

אין  קטנועים, אך 50-עוד יובהר, כי העירייה תהא רשאית להזמין מכח מכרז זה עד ל .3.3

 לעיל, 3.2כלשהי, כולל ביחס לאמור בסעיף  קטנועיםכמות הזמנת  העירייה מתחייבת על
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בהליך זה לא  , ולזוכהבכמויות ככל שידרשו לה קטנועיםשאית להזמין ר והיא תהא

  .תהיה כל טענה בשל כך

לפי  והכלרשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, תהא כמו כן, העירייה  .3.2

 בהליך זה לא תהיה כל טענה כאמור. ולזוכה ,שיקוליה וצרכיה בלבד

 והיא תהא רשאית להזמין ,במועד אחד הקטנועיםהעירייה אינה חייבת להזמין את כל  .3.5

בכמות  הקטנועיםעל הזוכה במכרז להיות ערוך לספק את ו במועדים שונים קטנועים

 . במועדים שידרשו לעירייה ,על ידי העירייה שתוזמן

חודשים נוספים,  22-חודשים עם אפשרות לעירייה להארכתה ב 22-ההתקשרות הינה ל .3.6

יחליף הזוכה במכרז את כל או חלק מהם, ובכפוף לכך שעובר להארכת ההתקשרות, 

מאותו דגם או לדגם שווה ערך שיאושר על  הקטנועים שסיפק לעירייה בקטנועים חדשים

 .ידי העירייה, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 יםהמוצע יםקטנועדגמי הבעל אישור יבואן לעל המציע להיות במועד הגשת ההצעה,  .2.1

 .זה במכרזעל ידו 

 מטעם משרד התחבורה בעל מוסך מורשהעל המציע להיות במועד הגשת ההצעה,  .2.2

ק"מ מהוד  30במרחק שלא יעלה על הממוקם  קטנועים ואופנועיםמתן שירות לל

 כאמור., או בעל הסכם התקשרות בתוקף עם מוסך השרון

 

 יובהר כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל.

 

 והמלצות אישוריםתנאים נוספים,  .5

  - המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים התקפים במועד הגשת ההצעה כמפורט להלן

לדגמי  אישור יבואן העתק ,להצעתוהמציע לעיל, יצרף  2.1להוכחת האמור בסעיף  .5.1

 הקטנועים המוצעים על ידו במכרז זה.

העתק רישיון מוסך מורשה לעיל, יצרף המציע להצעתו,  2.2להוכחת האמור בסעיף  .5.2

לאופנועים וקטנועים מטעם משרד התחבורה ובמקרה שהמוסך איננו בבעלות המציע, 

 ע"י עו"דנאמן למקור, מאושר העתק  , בנוסף על העתק רישיון המוסך, גםיצרף המציע

 של הסכם התקשרות בתוקף עם מוסך מורשה כאמור. 

 .בדבר היותו עוסק מורשה בר תוקף על המציע לצרף להצעתו אישור .5.3

על המציע לצרף להצעתו, אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, בדבר ניהול ספרים  .5.2

יפת ניהול חשבונות( התשל"ו כחוק וכן, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכ

 .למסמך א' זה 'אכנספח , מלא וחתום כנדרש, בנוסח המצורף 1926

 למסמך ב'נספח בעל המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המופיע  .5.5

 ., כשהוא מלא וחתום כנדרשא' זה

 על המציע לצרף להצעתו, אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור. .5.6
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מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות  .5.2

וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף 

 דוגמאות חתימתם.

( לתקנות העיריות 1)ה22ככל שהמציע הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .5.8

"(, על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים ותהתקנ)להלן: " 1982-תשמ"ח )מכרזים(,

 הנדרשים בהתאם לתקנות.

העיריה רשאית שלא לדון בהצעה, שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או אחד  .5.9

 מהם.

כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי  .5.10

 המכרז.

יע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המצ .5.11

העירייה תהא רשאית לא  -להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה 

 .לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת

  

 במכרז ערבות השתתפות .6

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, במקור, חתומה כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי  .6.1

יודגש, ידי בנק בישראל. -ואשר הוצאה על₪   10,000בלבד, על סך של  מסמך ג'זה  מכרז

 כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז.

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה,  31.3.2020הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .6.2

 מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת.

צדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד .6.3

העירייה. מודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט גם באמצעות הפקסימיליה, הכל 

 .נוסח ערבות ההשתתפות, אשר הינו חלק ממסמכי המכרז - מסמך ג'בכמפורט 

חתם הסכם יועץ עם הזוכה הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שיי .6.2

 לפי המאוחר. -במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים, ככל שיתקיימו 

 

 דון כלל.ילא ת -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 

 

 הוצאות המכרז .7

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על .2.1

השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון 

 .המציע בלבד

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין. .2.2
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 עדיפות בין מסמכים .8

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה  .8.1

 .תכרענה הוראות חוזה הספק ונספחיו ,הספק ונספחיו

 

 הצהרות המציע .9

כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  ,הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז .9.1

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

המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

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

לא  -בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז באתר  ,או אי הבנה ,עותכל טענה בדבר ט .9.2

 .תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע

למציע ידוע, כי העירייה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא המכרז זו,  .9.3

והיא רשאית להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר. 

ן העבודות נשוא הליך מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לי במידה ויוזמן ביצוען של חלק מ

 כל טענה כנגד העירייה בגין כך.

המציע מתחייב, כי בעת מתן השירותים לעירייה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים, וימנע   .9.2

מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור 

 יסוקיו.העירייה לבין יתר ע

 

 זהות בין הצעות כשירות .10

במידה ותהיינה מספר הצעות העומדות בתנאי הסף אשר הגישו הצעת תמורה זהה,  .10.1

תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך 

 ( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.3שלושה )

המשופרת, עדיין ההצעות תהיינה זהות בתמורה המוצעת בהן, אם לאחר הגשת ההצעה  .10.2

( ימים מיום קבלת ההודעה 3יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 ר.על כך, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביות

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .11

 או לשנות את מסמכי החוזה.ו/או לתקן ו/אסור למציע למחוק  .11.1

ירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע הע .11.2

 מתנאי המכרז.

  אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י העירייה.  .11.3

נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה  .11.2

בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את המציע שצוין בהצעה, תתוקן אי ההתאמה 

 כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר  .11.5

ייעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת 

 ף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת ההצעה.בגו
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 שאלות והבהרות .12

אי התאמות, או שיהיה לו ספק ו/או  שגיאות ו/או במסמכי המכרז סתירות המציעימצא  .12.1

כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות 

, hasharon.muni.il-Michraz@hodוזים ומכרזים בדוא"ל: עו"ד חזי קינן, מנהל ח

פתוח  Wordבמסמך , שאלות הבהרה בכתב 13:00בשעה:  25.12.2019עד ליום ולהעביר 

 בלבד, עם אישור מסירה, ובמבנה שלהלן בלבד:

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

 

במייל יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר 

 . 09-2259528/9טלפון. יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס' 

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה המצוינים  .12.2

יננה מתחייבת לענות על כל לעיל בלבד וכמפורט לעיל בלבד. כן יודגש, כי העירייה א

 השאלות שיוגשו.

תופץ הודעה לכל משתתפי המכרז והיא תהווה חלק בלתי  ,ככל שיהיו שינויים במכרז .12.3

 נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .12.2

 תחייבנה את העירייה.  -תשובות בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  .12.5

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי 

ידי -ליה לפי הפרטים שנמסרו עלמסמכי המכרז בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימי

 רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם וייצרף אותם להצעתו.

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה  .13

החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  מסמכי .13.1

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 וזאת בין שהגיש 

 הצעה לעירייה ובין אם לאו.

כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז  ,מובהר בזאת .13.2

 מהעירייה.

 

 

 

 העירייההחלטות  .14
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העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז,  .12.1

 אשר יוגש לוועדת המכרזים.

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. .12.2

העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/ההסכם או חלק  .12.3

 י ראות עיניה.הכל לפ -הימנה 

 הופחת או גדל היקף העבודה לא ישונו מחירי ההצעה של היועץ לפרטיהם בגלל השינוי. .12.2

העירייה תהא רשאית להתחשב בבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו  .12.5

 ובניסיונו, לבצע את העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממשתתף כל  .12.6

מידע ו/או מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה 

 חייב למסור לוועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. 

ם שעל המציע היה ועדת המכרזים, רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורי .12.2

לצרף להצעתו ולא צורפו להצעה ובלבד, שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד 

הגשת ההצעה ושלא נרשם במפורש בתנאי המכרז, כי אי צירופם יגרום לפסילת 

 ההצעה.

 

 חובת הזוכה במכרז .15

קבלתו את  ממועדימים ( 2הרי שבתוך שבעה ) ,("הזוכה" -)להלן המציע במכרז  זכה .15.1

 את המסמכים הבאים: ,הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה

  .מסמכים הנדרשים ליצירת התקשרות ואשר לא צורפו במסגרת הצעתו .15.1.1

-הסכם ההתקשרות בכמפורט העבודות, ביצוע הבטחת הערבות הבנקאית ל .15.1.2

 .למסמכי המכרז. ד'מסמך 

כולם או חלקם, תהא העירייה  לעיל,המפורטים בסעיף לא ימלא הזוכה אחר התנאים  .15.2

 .רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע

במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה עם הזוכה, תהיה רשאית  .15.3

ידה, כל זאת -העירייה למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 קביל לחילוט הערבות הבנקאית של המציע.במ

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על  .15.2

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 הפרת 

 יבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.ההתחי

 

 

 

 

 

 

 הגשת הצעות ומועדים .16
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 כל. ההצעה תכלול את למסמכי המכרז על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת .16.1

 מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.

 

מקורי במסירה אישית בלבד, במעטפה  את מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש בעותק .16.2

הנושאת את מספר ושם המכרז, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, 

לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת 

ן גמלא העירייה, בתיבת המכרזים שבמשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב יהושע ב

 . 13:00בשעה  5.1.2020 לא יאוחר מיום עד וזאת קרקע( הוד השרון, )קומת  28

 

לא  - ו/או לאחר היום והשעה המופיעים לעיל לעיל תוגש כאמורלא שהצעה 

 כלל.תתקבל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמיר כוכבי,

 

 עיריית הוד השרוןראש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' למסמך א'אנספח 
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 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי     מס' זהות     אני הח"מ  .1

לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

, שפירסמה עיריית הוד 225/19 ה במכרז מס'תצהירי זה ניתן במצורף להצע .1.1

________ ח.פ./ע.מ./ת.ז. _______ , המוגשת מטעם(."המכרז")להלן: השרון 

-"(, אשר הנני משמש/ת אצלו כהמציע______________ להלן: "

  ו.להתחייב בשמ /תמוסמך_____________ ו

 1926-התשל"ו ,בחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע  .1.2

 "(.החוק)להלן: "

 .כהגדרתו בחוק ישראל המציע הינו תושבהנני מצהיר כי  .1.3

 :(למחוק את המיותרנא )עוד הנני מצהיר להלן  .1.2

ביותר לא הורשעו  ,כהגדרתו בחוק ו,בעל זיקה אלי כי עד היום המציע וכל .1.2.1

משתי עבירות, כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור 

או עבירה לפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

 .1982-התשמ"זחוק שכר מינימום 

שתי עבירות יותר מבכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק הורשע או  המציעכי  .1.2.2

כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה 

 .לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 

 

_____________   _____________ 
 תאריך          חתימת המצהיר/ה

 

        
                 

 עו"ד אישור

 ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום     אני החתום מטה  

ו על פי תעודת ה/אישית/שזיהיתי י/ת להמוכר     הופיע בפני 

ו לומר את האמת כולה ואת ה/ו כי עליה/ולאחר שהזהרתי ____________מס'  זהות

 /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /ההיה צפוית/יהאמת בלבד, וכי 

 עליה בפני. /הו דלעיל וחתםה/נכונות הצהרת

 

 

        
_________________   _____________ 
 תאריך          חתימת וחותמת עוה"ד

 
 

 למסמך א'' בנספח 
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 תצהיר אי תאום מכרז

, נושא/ת משרה _____________ .ז.ת '____________ מסמר/גב' __ אני הח"מ .1

בזאת  /ה( מצהיר"המציעלהלן: ")ח.פ./ע.מ./ת.ז. מציע ________________ האצל 

 כדלקמן: 

 אני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1.1

 230/19אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת מטעם המציע להצעה המוגשת במכרז מס'  .1.2

 "(.המכרזשל עיריית הוד השרון )להלן: "

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעתנו זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן  .1.3

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם כל גורם אחר, או עם כל מציע פוטנציאלי 

 אחר. 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעתנו זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד  .1.2

או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז  אשר מציע הצעות במכרז זה,

 זה. 

לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי  .1.5

 לעשות כן.

לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  .1.6

 מהצעתי זו ואין בכוונתי לעשות כן. 

י מעורב/ת  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג לא היית .1.2

 שהוא. 

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .1.8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

על אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפו .1.9

 . 1988-בהתאם להוראות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

 

___________________     ________________________ 
 תאריך          חתימת המצהיר/ה

 

 

 אישור עו"ד

. ________, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר

__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את 

ם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפני את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק א

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם/ה עליו. 

 

 

_________________   _____________ 
 תאריך          חתימת וחותמת עוה"ד

 מסמך ב'
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 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

 

  ליסינג תפעולי לקטנועיםלקבלת שירותי  220/ 19מס' פומבי מכרז  הנדון:

 עבור עיריית הוד השרון

 

ליסינג לקבלת שירותי  220/ 19מס'  פומבימכרז מסמכי כל  אני הח"מ קראתי בעיון את .1

הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות כולם יחד , עבור עיריית הוד השרון תפעולי לקטנועים

 .עליהםלראיה הנני מצרף חתימתי , על כל נספחיו 220/19את מכרז פומבי מספר  –

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי תנאי המכרז והעבודה  וכן  .2

כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את 

 הצעתי.

 
 אני מצהיר בזאת כי: .3

 .המכרזסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא יהנני בעל הידע, הנ .3.1

ני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות הנ .3.2

 המכרז/החוזה.

בין מיוחדות  -המחירים הכלולים בהצעתי, הינם סופיים והם כוללים את כל ההוצאות  .3.3

על פי תנאי  - /ההסכםהמכרזובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא 

 .ות רווח הספק/ההסכם, לרבהמכרז

 ישונה שכ"ט שפורטו בהצעתי.לא  או הוגדל היקף העבודה,הופחת היקף העבודה  .3.2

 

, וההסכם המכרז , הנני מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל תנאיבמכרז הנדוןאם אזכה  .2

 ולשביעות רצונה המלאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

 

לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך שבעה אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב  .5

 ( ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:2)

 והכל כמפורט בהסכם, ית חתומה להבטחת קיום תנאי ההסכםלהמציא לכם ערבות בנקא 5.1

 .ההתקשרות

 להמציא אישור על קיום ביטוח ספק חתום ע"י חברת ביטוח. 5.2

 

 

דרש ממני, בהתאם ילהתחיל בביצוע העבודות בתאריך שימתחייב אם הצעתי תתקבל, הריני  .6

 נתן לי על ידי העירייה.ילצו התחלת העבודה שי

 המציעהצעת 
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 הזמנת קטנועים בכמות מינימלית כלשהי או בכללמתחייבת על  אינהידוע לי, כי העירייה  .2

הכל , בעל עת ותוזמן, ככל שהיא יכולה להקטין או להגדיל את כמות הקטנועים המוזמנת וכי

 ה ואין ולא תהיה לי כל טענה כנגד העירייה בגין כך.שיקוליה וצרכיי לפ

 
יום מהמועד האחרון להגשת  120הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .8

תהיה הצעתי  -במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת  הצעות למכרז.

 .והצהרתי זו בתוקף לתקופה נוספת בהתאם

 

מקבל על עצמי לבצע את העבודות לפי מכרז זה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, הנני  .9

 והצעתי היא כדלקמן:

 
שירותי ליסינג תפעולי לקטנועים, כמפורט במסמכי הליך זה, אהיה זכאי  קבלתבגין  .9.1

 )במילים: ____ ₪ ________של  בסך עבור כל קטנוע חודשילתשלום 

 , בתוספת מע"מ כדין.(שקלים חדשים ______________________________

 

ין שעות עבודה וטיפולים במוסך מורשה אעניק לעירייה הנחה על כל שעת עבודה גב .9.2

 *_ __ )________________ אחוזים(.בשיעור של % __ __ . _
תילקח בחשבון בעת יובהר, כי הנחה זו לא תשוקלל בהצעת המחיר, אלא בבחינת האיכות בלבד וכן *

 עבור שעות העבודה בפועל שהעירייה תשלם לזוכה במכרז.תשלום ה

 

ק"מ לקטנוע  18,000-מעבר ל ק"מ עודףבגין כל מחיר ידוע לי, כי העירייה תשלם תוספת  .10

חודשים(, במכפלת מספר הקטנועים שבשימוש העירייה, כולל החלופיים  22לתקופת החכרה )

בתוספת ₪,  0.33 בסך של -מסוייםללא שיוך או ספירת ק"מ רק לקטנוע  -ב"שיטת הפול" 

בסוף רטרואקטיבית יעשה וההתחשבנות מול הזוכה במכרז החישוב . לק"מ עודף מע"מ

 .ההחכרהתקופת 

 

המציע שיעמוד בכל תנאי הסף וביתר תנאי ההליך ידוע לי, כי הזוכה במכרז זה יהיה עוד  .11

 לפי הפירוט שלהלן: ושהצעתו המשוקללת תהיה הטובה ביותר

 
החודשי שינקוב במחיר המציע  - מהצעת המציע %80משקל המחיר יעמוד על  -מחיר  .11.1

 באופן יחסי.ינוקדו יקבל את מלוא הניקוד והיתר  הנמוך ביותר

 

 

 

 

 

ולהלן פירוט אופן חלוקת ניקוד  - מהצעת המציע %20משקל האיכות יעמוד על  -איכות  .11.2

 האיכות:
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אני מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי ההליך והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל  .12

 על כל נספחיו ללא כל עוררין. הליך זההתנאים הכתובים במסמכי 

 

הזמנה לביצוע עבודות תצא בהתאם לצרכי המערכת ושיקולי גזבר העירייה ו/או מי מטעמו,  .13

 מאושרת על ידו.ותהיה 

 
 
 
 
 
 
 
 

יום מהמועד האחרון להגשת  120הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .12

 הצעות.

 
 

 מס'
ניקוד  קריטריון

 מקסימלי

 הערות

העירייה תבדוק את איכות האופנוע על בסיס  10% האופנועאיכות  .1

המפרטים ובחינת דגם שיוצג לעירייה לרבות, אך 

, ובטיחות הרכיבה בטיחותמערכות לא רק, מושב, 

כוח סוס, נוחות ועוד.  נציגי העירייה רשאים לבצע 

נסיעת/ות מבחן על הדגמים המוצעים והמציע 

תר מתחייב לאפשר זאת במועד המוקדם ביו

 האפשרי בתיאום מול העירייה.

תוספות  .2

 ואביזרים נלווים 

ציוד  -המציע רשאי להציע  תוספות שונות בהצעתו 5%

ללא שהעירייה  - ולרוכבים ואביזרים לקטנוע

 תחוייב בגינם בכל תשלום נוסף.

מלוא הניקוד יינתן למציע שהציע תוספות כאמור 

השווי ייבחן לפי מחיר קטלוגי  -בשווי הגבוה יותר 

 של היבואן/יצרן.

 יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי. 

 

שעות עבודה  .3

 במוסך

במוסך  תן הנחה למחיר שעת עבודהיהמציע י 5%

 . המורשה מטעמו בגין טיפולים לקטנועים

ההנחה מלוא הניקוד יינתן למציע שהציע את 

יתר המציעים הגדולה ביותר מכלל המציעים ו

 ינוקדו באופן יחסי. 
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 ,בכבוד רב

 
 
 

_________________ 
 + חותמת חתימה               

 

 

 

 ____________שם המציע )נא לציין שם מלא(:______________________

 

 _____/ח.פ.:_______________________________________ע.מ.מספר 

 

 _____כתובת:______________________________________________

 

 ________________________________טלפון:____________________

 

 ___________________________________________________:_דוא"ל

 

  תאריך:___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ג'

 להשתתפות במכרז ערבות בנקאית נוסח
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  ___________תאריך:         לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

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

 

 220/ 19מס' פומבי מכרז להמבקש( בקשר  -________________ )להלן  על פי בקשת .1

הננו ערבים בזאת  ,עבור עיריית הוד השרון ליסינג תפעולי לקטנועים שירותיקבלת ל

שקלים  עשרת אלפים)במילים: ₪   10,000 -לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל  ,כלפיכם

 .בלבד ,(חדשים

 

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

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

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

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

תקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או הע .3

 הפקסימיליה(.

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא  31.3.2020 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .2

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

 על ידינו.

 

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

 

 

 בכבוד רב,     

 

 

 בנק________________              

 סניף________________                                                                                            
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 מסמך ד'

 

 

הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק כי לפני מבלי לגרוע מאחריות  .1

תחילת ביצוע העבודות תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו, 

בהתאם לשיקול דעתו ובלבד ולא יפחתו מגבולות האחריות המפורטים באישור עריכת 

ומסומן כנספח א' להלן:  הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 "אישור עריכת ביטוח ".

ימים  10ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמציא לעירייה, בתוך  .2

ממועד קבלתו את ההודעה בדבר זכייתו במכרז, את "אישור עריכת ביטוח " )נספח א'( 

וכן את כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו, חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל 

 הצהרתו כמפורט בנספח ב' למסמך זה.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת  ביטוח " כאמור הינה תנאי מתלה  .3

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

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

לעיל, לא  2ר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור בסעיף למען הס .2

פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי -תפגע בהתחייבויות הספק על

 עמידה בתנאי ההסכם.

הספק מתחייב למלא אחר תנאי כל פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  .5

לשתף פעולה עם העירייה לשם שמירה ומימוש כל זכויותיה  הביטוח במלואם ובמועדם,

של העירייה עפ"י הפוליסות, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו 

 בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד לקבלתה הסופית ע"י העירייה.

הינה בבחינת  בנספח א'למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט  .6

דרישה מזערית המוטלת על הספק ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות 

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.

לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הספק לפי הסכם זה, או כדי ההוראות דלעיל אינן באות  .2

 להטיל על העירייה חבות כל שהיא.

לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי העירייה כדי ליצור   

עילות תביעה כלשהן כלפי העירייה שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך 

 נזק )למעט העירייה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.כדי לפטור את גורם ה

בכל פוליסות הביטוח שיערוך הספק בקשר עם ביצוע השירותים ו/או העבודות, ייכלל גם  .8

ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה , חברות בנות, עובדים ומנהלים של הנ"ל. הוויתור 

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון.

פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על הספק  .9

ידו ו/או מי מטעמו ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ו/או העבודות, ולא תהיה לו כל 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עירייה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; 

 דם שגרם נזק בזדון.הפטור כאמור לא יחול לטובת א

 טופס "אישור עריכת ביטוח". -נספח א'      מצ"ב:

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח
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 נספח א' למסמך ד'

 אישור עריכת ביטוח

 תאריך: ________

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 בהוד השרון 28יהושע בן גמלא 
 )להלן: "העירייה"(

 

 שלום רב,

)להלן: "הספק"  _______________________אישור על קיום ביטוחים  ע"ש  הנדון:
ומתן ליסינג קטנועים לרבות שירותי תחזוקה בגין מתן שירותי ו/או "הספק"( 

 )להלן: "העבודות"(שירותים נלווים 
 

 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

 

רייה לביטוח, בקשר לביצוע העבודות בקשר עם חוזה העיספק פוליסות בקשת האנו ערכנו ל .1

 :לספק, כמפורט להלן

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
שמפורטים באישור זה לבין במקרה של סתירה בין התנאים באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעיריית הוד השרון

)המזמינה ו/או  
חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☐

אספקת ☐
 מוצרים

 אחזקה☐
 

אחר : ☒
שירותי 
ליסינג 
קטנועי

ם 
לרבות 

שירותי 
 תחזוקה

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
, 28יהושע בן גמלא 

 הוד השרון

 מען
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 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים 
נוספים 

בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

ביט  
______ 

אחריות  302 ₪  2,000,000  
 צולבת 

קבלנים  307
וקבלני 
 משנה 

ויתור על  309
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור 
תביעות  315

 המל"ל
מבקש  318

האישור 
 מבוטח נוסף

328 
 ראשוניות

רכוש  329
מבקש 

האישור 
 יחשב כצד ג 

צד  – אחר
 ג'

אחריות 
בעלי 

 מוסכים

    2,000,000 
 

כנ"ל כמו  ₪ 
בפוליסת צד 

 ג'
במשותף עם 
פוליסת צד 
ג' הנ"ל ולא 

 בנוסף
אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

הרחב  304 ₪      20,000,000  
 שיפוי

כלי  305
 נשק
ויתור  309

על תחלוף 
מבקש 

 האישור 
מבוטח  319

נוסף היה 
ויחשב 

 כמעבידם 
328  

 ראשוניות
**ביטוח 

 רכוש
 

 מבנה☐

ציוד ☒
 ותכולה

א. ☐

        
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
_______ 

 ₪ 
 

 

ויתור על  309
תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור 
כיסוי  311

אובדן 
 תוצאתי
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 כיסויים

מבקש  318 תוצאתי
האישור 

 מבוטח נוסף
328 

 ראשוניות
חבות 
 מוצר

ביט  
______ 

 
 
 
 

 ת. רטרו: 
 

_______ 

  
_______ 

אחריות  302 
 צולבת 

הרחב  304
 שיפוי

קבלנים  307
וקבלני 
 משנה 

ויתור על  309
 תחלוף

לטובת 
מבקש 

 האישור 
כיסוי  311

אובדן 
 תוצאתי

מבקש  318
האישור 

 מבוטח נוסף
328 

 ראשוניות
תקופת  332

 12גילוי 
 חודשים.

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 רכב / מוסכים/ חנייה/ הסעות   072

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר
 חתימת האישור

 המבטח:
 

 ________________ ועד___________________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

הספק  ו/או העירייה  בהתאם להרחבות השיפוי  –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .3

 .ג לעיל.1.ב. 1.א, 1כמפורט בסעיפים 

 עיריית  הוד השרון ו/או חברות בת ו/או עובדים ומנהלים  של הנ"ל. –"העירייה" לעניין אישור זה

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .2

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העיריה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .א

 סעיף אחריות צולבת. .ב

יוזמת הספק  ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ב .ג

יום לפני מועד הביטול  60אלא לאחר שנמסור לספק ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 ו/או השינוי המבוקש.

בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  הכיסויהיקף  .ד

 ביטוח , חריג רשלנות רבתי מבוטל. 
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ספק  לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות ה .5

 העצמיות הקבועות בהן.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .6

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ומבטחיה , ולגבי העירייה  הפוליסות הנ"ל 

טוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות הוא "בי

בביטוחיה  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור 

, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק הסכם הביטוח תשמ"א  59בסעיף 

 ביטוח כפל כלפי העירייה ומבטחיה.

ביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ה .2

ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה,  ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם 

 מהיקף  הפוליסות המקוריות.

 

 

 

         _____________      ___________________          __________________ 
 חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                       תאריך 

 
 
 
 
 
 

 _דוא"ל: _____________ _______ טלפון:_________________סוכן הביטוח:_________
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 הסכם התקשרות
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 הסכם התקשרות

 הסכם מס':___________________

 סעיף תקציבי: ___________________

 ____________שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 

 –בין 

 

 עיריית הוד השרון

 , הוד השרון28רחוב יהושע בן גמלא 

 09-7759560פקס:  09-7759595טל':  

 (ו/או "המזמין" "העירייה" –)להלן 

 

 מצד אחד

 

 –לבין 

 

 __________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________

 ____ עיר __________ _____רחוב ___

 טל': _______________פקס: ______________

 דוא"ל: ________________________________

 ("הספק" –)להלן 

 

 מצד שני

 

, עבור "(השירות/ים)להלן: " ל שירותי ליסינג תפעולי לקטנועיםלקב והעירייה מעוניינת  הואיל

והצעתו של הספק נבחרה כזוכה  220/19מס' פומבי  מכרז מהולצורך כך פרסהעירייה 

  ;במכרז

 

והספק מצהיר, כי הוא מוסמך ורשאי על פי כל דין, לבצע את העבודות המוזמנות וכי יש   והואיל

 האדם והיכולת, לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה; לו הידע, הניסיון, הציוד, כח

 

 ;הצדדים להעלות על הכתב, את התחייבויותיו ותנאי העסקתו של הספקוברצון   והואיל

 

 

 :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
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 מבוא, כותרת ופרשנות .1

 .מתנאיוחלק בלתי נפרד ממנו ותנאי המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים  .1.1

 :הנספחים להסכם להלן .1.2

 '.מסמך ב -   הצעת הספק  1.2.1

 מסמך ד'.  - הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח 1.2.2

 מסמך ו'. - ביצועלנוסח ערבות בנאית  1.2.3

      מסמך ז'. -   מפרט טכני 1.2.2

 .ההסכםכותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  .1.3

 

 מכרזבמהות העבודות  .2

  :הספק מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצון המזמין, כדלקמן

 עבור העירייה. לקטנועים ותיקונים על ידי מוסך מורשה, ליסינג תפעולי יספק שירותי הספק  .2.1

אדם מקצועי )לעניין כלל העבודות וסוגיהן( לכלל -מובהר כי על הספק ליתן שירותי תיקונים על ידי כח .2.2

 המצויים בבעלות או ברשות העירייה.  הקטנועים

כפועל יוצא מכך על הספק להחזיק מלאי ייעודי הכולל את כלל חלקי החילוף הנדרשים )בהבחנה לעניין  .2.3

 "(. העבודות( )להלן: "הקטנועיםסוג 

 . לחוזה ו'נספח  -הטכני מפרט ב בהתאם לדרישות העירייה והכל כמפורטביצוע כל העבודות ייעשה  .2.2

 עיריית הודעבור ותיקונים על ידי מוסך מורשה, ליסינג תפעוליים לקטנועים ספק שירותי על המציע ל .2.5

ק"מ,  2,000כל  ים תקופתייםטיפולתיקונים שוטפים, לרבות ופת ההתקשרות לכל אורך תק השרון,

( והכל בהתאם לצרכיה של העירייה זוג מראות, זוג ידיות וזוג צמיגים ,החלפת מצבר למשך תקופה

 המצ"ב להסכם זה. ,מסמך ו' -וכמפורט במפרט הטכני 

מורשה לאופנועים וקטנועים ו/או יש לו הסכם בתוקף עם מוסך שירות  הספק מצהיר, כי ברשותו מוסך .2.6

יעניק שירות טיפולים לקטנועים, ק"מ מהוד השרון ואשר  30נמצא במרחק שלא יעלה על  אשר ,כאמור

 של העירייה. השוטפים כיהצרבהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ול

הספק מתחייב, כי ידאג למוסך מורשה כאמור, בבעלות או מכח הסכם התקשרות, למשך כל תקופת  .2.2

 חוזה זה, לרבות הארכות, ככל שתהיינה.

הספק מצהיר כי ברשותו אישור מאת היבואן המורשה של הקטנועים המסופקים על ידו לעירייה לספק  .2.8

 שירות ואחריות.קטנועים אלה ולהעניק עבורם 

הספק מצהיר ומתחייב לטפל בקטנועים במשך כל תקופות ההתקשרות בהתאם להוראות היצרן ולספק  .2.9

חלקים וחלפים מקוריים בלבד במידת הצורך, אלא אם קיבל הסכמה של העירייה בכתב לאספקת חלק 

 שאינו מקורי.

 לספק לא תהא טענה בשל כך.ו של העירייה, העבודות תתבצענה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .2.10

מובהר כי עם דרישתו של המנהל מטעם העירייה מאת הספק לבצע תיקון תקלה ו/או אי  .2.11

 .)על כלל חלקיהם ו/או רכיביהם ו/או מאפייניהם( 'ז במסמךהמפורטים  הקטנועיםתאימות בכלל 

לסל ו בהתאם לצורך ,תיקוניםותקופתיים וכמו כן טיפולים שוטפים יהא לבצע  ספקעל ה .2.12

ובהתאם לדרישות העירייה ו/או מי  הקטנועיםומאפייניהם של  'ז במסמך יםהמפורטהשירותים 

 מטעמה. 
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 ,עם דרישתה הראשונה של העירייה לעשות כןוהתיקונים  םטיפוליהעל הספק יהא לבצע את  .2.13

 הודעתה כאמור.  קבלת( שעות מרגע 22ולא יאוחר מפרק זמן של עשרים וארבע )

 

 הצהרת הספק .3

מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, ניסיון,  הספק .3.1

והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כושרו ומרצו במתן 

 השירותים עפ"י הסכם זה.

לפון נייד, על הספק מתחייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת ט .3.2

 חשבונו באופן שניתן יהיה לאתרו בשעת הצורך ולעמוד עימו בקשר יומיומי מתמיד.

ידוע לספק ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כמפורט בהסכם זה למזמין וכי המזמין  .3.3

 מתקשר בהסכמי מסגרת דומים עם מתכננים נוספים ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

 מתחייב להופיע לכל ישיבה, שיוזמן אליה על ידי המזמין, לצורך מתן השירותים המוזמנים.הספק  .3.2

הספק מתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג המזמין באופן קפדני ומדויק, לא לשנות ולא להוסיף על  .3.5

 ההנחיות. הספק יפנה לנציג המזמין בכל מקום שלדעתו קיימת אי בהירות, ליקוי מקצועי, או עשויים

להיווצר, לדעתו, סתירה בין ההנחיות ובין התוצאה הרצויה. באם יהיו שינויים בכתב בהנחיות, מתחייב 

 הספק לפעול בהתאם.

 .ואו מי מטעמ שפ"עאגף מנהל " בהסכם זה יהיה נציג המזמין" .3.6

הספק לא יהיה רשאי לעסוק בשום נושא או תחום עבור המזמין במסגרת הפרויקטים אלא אם הוגדר  .3.2

 ר באופן מפורש ובכתב על ידי נציג המזמין.לו הדב

 

 תמורהה .4

זכאי לתשלום  יהיה הספק, כמפורט במסמכי הליך זה, ליסינג תפעולי לקטנועיםשירותי  קבלתבגין  .2.1

 )במילים: ₪  ___________של  בסך עבור כל קטנוע חודשי

 , בתוספת מע"מ כדין.(שקלים חדשים ______________________________

לעירייה הנחה על כל שעת עבודה בשיעור של  מעניק הספקבגין שעות עבודה וטיפולים במוסך מורשה  .2.2

 .(________________ אחוזיםבמילים: ______________ __ . __ __ ) %

ק"מ לקטנוע לתקופת  18,000-, כי העירייה תשלם תוספת מחיר בגין כל ק"מ עודף מעבר ללצדדיםידוע  .2.3

 -, במכפלת מספר הקטנועים שבשימוש העירייה, כולל החלופיים ב"שיטת הפול" חודשים( 22החכרה )

. החישוב בתוספת מע"מ לק"מ עודף₪,  0.33בסך של  - ללא שיוך או ספירת ק"מ רק לקטנוע מסויים

חודשים( ובאם  22החוזה הראשונה )רטרואקטיבית בסוף תקופת  ויעש הספקוההתחשבנות מול 

 .חודשים כאמור 22נוספת, אזי גם בתום התקופה הנוספת בת תוארך ההתקשרות בתקופה 

ת כי התמורה שלהלן כוללת כל הוצאות הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות למען הסר ספק, מובהר בזא .2.2

ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל  מהתמורהלהסכם זה.  ז'מסמך  -ובעיקר כל המופיע במפרט הטכני 

לתשלום החודשי )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או  סכום אשר יגיע ו/או מגיע לעירייה.

  (.התמורה החודשית –)להלן הכל ביחד  הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק.

 15ור של יום, ממועד אישור החשבונית על ידי נציג המזמין. איח 30התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .2.5

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה.

הספק ימציא לנציג המזמין, בסוף כל חודש, דו"ח המפרט את הנושאים והשירותים של הספק באותו  .2.6

 חודש וזאת כתנאי לתשלום.
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תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרים כדין,  .2.2

ויות המס, כנדרש. ככל שהספק לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור חתום ע"י רו"ח או רש

 מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום שישולם ע"י המזמין.

את כל כל התשלומים מוסכם על הצדדים כי התמורה החודשית היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת  .2.8

 שהוא, הכרוכים במתן שירותים על פי הסכם זה. וההוצאות מכל מין וסוג

 

 התייקרויות .5

מכל סיבה שהיא ולמשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות )ככל  התייקרויות לא תהיה .5.1

 .שתהיינה(

 

 תקופת החוזה .6

 –)להלן  מיום חתימתו( חודשים 22חודשים )לעשרים וארבעה פי חוזה זה הינה -תקופת ההתקשרות על .6.1

בת עשרים  בתקופה אחת נוספתתקופת החוזה לעירייה בלבד האפשרות להאריך את (. תקופת החוזה

הכל -(; סךהתקופה המוארכת –)כל אחת מהתקופות( )להלן  מהן( חודשים נוספים או חלק 22)וארבעה 

 חודשים. 28ה על ינתקופת החוזה ותקופות האופציה לא תעל

את כל הקטנועים הקיימים ברשות העירייה להחליף ידוע לספק כי כתנאי לחידוש החוזה, על הספק  .6.2

לקטנועים חדשים מאותו דגם ו/או דגם שווה ערך, המאושר על ידי העירייה בלבד, כולל  באמצעותו

 הקטנועים החלופיים.

במהלך תקופת החוזה רשאית העירייה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות  .6.3

( יום. לספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כספית 60שים )יפי חוזה זה בהודעה מוקדמת של ש-על

ידו בפועל עד למועד -אחרת למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו על

 הפסקת התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה.

 

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .7

וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו לבין המזמין למען הסר ספק, מצהיר הספק, כי הינו בעל עסק עצמאי  .2.1

יחסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצענה על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כספק עצמאי וכי הספק 

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע  ו/או לקבל מהמזמין שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות 

 דין ו/או נוהג. המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל

מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי הספק  ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ולקבל  .2.2

מהמזמין תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, פיצויי פיטורין 

 וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג.

ספק מתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע העבודות אינה יוצרת כל יחסים שהם בינם לבין ה .2.3

 המזמין.

ישא בעצמו ועל חשבונו בכל התשלומים יבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי הספק בלבד  .2.2

עבודות ו/או ביצוע שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ו/או לכל רשות אחרת בגין ביצוע ה

 ההסכם.
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שא בכל התשלומים המוטלים עליו יבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי הספק בלבד י .2.5

כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, תשלומים לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל 

 תשלום אחר.

עובדיו עבור התנאים הסוציאליים והאחרים  שא באחריות כלפייכמו כן, מודגש בזאת כי הספק בלבד י .2.6

 להם יהיו זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.

יחד עם זאת ומבלי לפגוע באמור לעיל המזמין רשאי לנכות מכל סכום שיגיע ליועץ כל סכום שיידרש  .2.2

 לפי שיקול דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם הסוציאליות של עובדיו.

הספק מתחייב, כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט מוסמך כי על אף כל האמור בהסכם  .2.8

זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין המזמין, מתחייב הספק לפצות ו/או לשפות את 

 המזמין בסכומים אותם יחויב המזמין לשלם.

 

 הסכםאיסור הסבת ה .8

חר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או את היועץ מתחייב לא להסב לא .8.1

חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת 

עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של 

 העירייה בכתב ומראש.

כי הסבת או המחאת העבודות נשוא הסכם זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול יובהר,  .8.2

דעתה של העירייה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע 

 ידי העירייה מצד אחד ליועץ מצד שני ולנמחה מצד שלישי.-בהתאם לנספח להסכם בו אשר ייחתם על

ת הסכמתה להסבת ההסכם, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את היועץ נתנה העירייה א .8.3

יועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של הפי ההסכם, ו-מאחריותו והתחייבויותיו על

 מבצעי העבודות.

 

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .9

הספק או מי מטעמו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  .9.1

להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם העירייה, בתוקף או במהלך 

 או אגב ביצוע ההתקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר מכן. 

למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים לעירייה ו/או  הספק לא יהיה רשאי .9.2

שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים לעירייה, לכל אדם שאינו העירייה, ללא אישור מפורש ובכתב 

יפנה הספק לעירייה על מנת לקבל הוראותיו בקשר לסודיות  –מאת העירייה. בכל מקרה של ספק 

 המידע.

בחתימתו על הסכם זה, כי בעת מתן שירותיו לפי הסכם זה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים הספק מצהיר  .9.3

ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור 

 העירייה לבין יתר עיסוקיו. 

ת תשלום, או תמורת טובת הנאה בין אם הן תמור -פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים  -לעניין זה  .9.2

אחרת, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח 

 ובין אם הוא לא למטרות רווח.
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יובהר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על הספק ובכלל זה מוטלת עליו החובה  .9.5

בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בכל סוגייה אחרת העשויה לעדכן את העירייה 

 להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים. 

 .הוראות אלו יחולו הן על הספק והן על צוות עובדיו .9.6

 

 

 

 ניהול ספרים  .10

הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה" תקפה לפי  .10.1

 .1926-וק מס ערך מוסף, תשל"וח

 ציבוריים גופים עסקאות חוק"י עפ לרבות, דין"י עפ ספריו את מנהל הוא כי, בזאת מצהיר הספק .10.2

 .העירייהידי -על שיידרש אימת כל לכך כדין אישור וימציא 1926 –)הנהלת חשבונות( התשל"ו 

במסגרת כל תקופת חוזה זה כנדרש הספק מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל  .10.3

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-על

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא הספק 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .10.2

 פי חוזה זה.-לעירייה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה על

 

 לנזקיםאחריות הספק  .11

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  .11.1

להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או 

ל של הספק לקבלני משנה מטעם הספק  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחד

 ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לעבודות. 

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לכלים ו/או למכונות ו/או לציוד מכל סוג  .11.2

 ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם. 

הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  הספק פוטר בזאת את העירייה ואת .11.3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים  2לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו 

 להתגונן מפניה על חשבונו. 

ה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת העיריי .11.2

סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק 

 .כאמור לעיל

 

 ביטוח .12

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  .12.1

הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו 

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 
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מפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים, נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והתנאים ה

 )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .12.2

ידי -מסירת האישור חתום על הספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל.

מבטחי הספק המורשים בישראל לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה 

את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת 

 שהי מהעירייה.הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כל

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה  .12.3

לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך 

 .דיןפי כל -פי הסכם זה או על-ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .12.2

 בפוליסות הביטוח.

הספק יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אף אם אלה לא נבעו ממעשה או מחדל של הספק ו/או  .12.5

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

או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי 

 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

בכלליות האמור,  הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע .12.6

לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה לעשות כל 

 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הספק אחראי לנזקים  .12.2

לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה 

 עקב זאת.

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  .12.8

 .בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 

 הפרות וסעדים .13

מבלי לפגוע בזכויות המזמין לבטל הסכם זה, אם הפר הספק אחת או יותר מהתחייבויותיו שבהסכם  .13.1

בכתב, יהיה המזמין רשאי לבטל  נציג המזמיןימים ממועד שפנה אליו  10זה, ולא תיקן ההפרה תוך 

 ההסכם.

ופה משפטית המזמין יהיה רשאי, בנוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לתבוע ולקבל כל סעד ותר .13.2

 .אחרת ככל שייראו בנסיבות המקרה

 

 ערבות ביצוע .14

ביצוע לכל התחייבויותיו לפי תנאי הסכם זה להספק ערבות כתנאי לכניסת הסכם זה לתוקפו, יפקיד  .12.1

 –( חודשים )להלן 2ולמשך כל תקופות ההסכם, כולל תקופות ההארכה, ככל שתהיינה, בתוספת שני )

 .₪ 10,000על סך של  "(הערבות"
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המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  11/19הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן לחודש  .12.2

 לסטטיסטיקה.  

צדדית של העירייה, לרבות באמצעות -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד .12.3

 הפקסימיליה.

ת לחלט את בכל מקרה שבו יפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה, תהא העירייה רשאי .12.2

 הערבות.

ימים לפני פקיעת תוקפה.  30באחריותו הבלעדית של הספק לדאוג לחידוש הערבות כל פעם לפחות  .12.5

היה והספק לא יעשה כן, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות שבידה, ולהחזיק בסכום שחולט 

לפי שיקול  כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או לבטל הסכם זה והכל

 דעתה הבלעדי ולמתכנן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל כך.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הספק בגין הפרת  .12.6

 התחייבויותיו.

לנה על למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחו .12.2

 .הספק בלבד

 

 ביטול ההסכם .15

מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לעירייה, לפי הסכם זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות  .15.1

הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי 

 לתת התראה מראש, לבטל את הסכם זה ו/או לסלק את היועץ מביצוע העבודות באמצעות יועץ אחר

  -ו/או בכל דרך אחרת 

 פי הסכם זה.-אם היועץ הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .15.1.1

אם ימונה ליועץ ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם  .15.1.2

 הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  אם היועץ יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת .15.1.3

נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק 

ידו החלטה על פירוק מרצון, או -מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק 

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

למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, 

 .1983-התשמ"ג

כשהיועץ הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק יועץ משנה בביצוע  .15.1.2

 ב.העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכת

 אם הורשעה היועץ או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו בעבירה שיש עימה קלון. .15.1.5

התברר כי הצהרה כלשהי של היועץ שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה איננה נכונה, או  .15.1.6

היה בה כדי להשפיע על  העירייהשהיועץ לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת 

 ההתקשרות עם היועץ.

פי כל -, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת הסכם, עלאין במקרים המנויים לעיל .15.2

 פי כל דין.-דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על
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 -הוראה מהוראות ההסכם, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלןהפר היועץ  .15.3

 ידי היועץ.-ביצוע ומילוי הסכם זה עללחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם  .15.3.1

 לתבוע את היועץ בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. .15.3.2

-לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהיועץ חייב בביצועם על .15.3.3

פי הסכם זה ולחייב את היועץ בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות 

 .עות קיזוז מחשבונותיוובין אם באמצ

 

 קנסות, קיזוז ופיצויים מוסכמים .16

על הספק באמצעות המוסך המורשה שלו או מטעמו להעניק לעירייה את כל השירותים הנדרשים לפי  .16.1

 להסכם זה, והכל תוך זמן סביר. מסמך ו' -המפרט הטכני 

תקינים לשימושה )קטנוע על הספק לוודא שבכל מקרה בכל עת יהיו בידי העירייה קטנועים חלופיים  .16.2

 קטנועים פעילים(. 15אחד על כל 

ממועד  30-, וזאת עד לא יאוחר מ50ועד  1-ידאג לספק את הזמנת הקטנועים, בכל כמות מהספק  .16.3

₪  500-, יחוייב הספק ביום 30-איחור באספקה מעבר לקבלת ההזמנה החתומה ע"י העירייה. בגין כל 

 .לכל קטנוע, לכל שבוע איחור

גרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מבלי ל .16.2

מהספק בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לספק לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל 

פי -פי חוזה או על-העירייה לשלמו לספק, אשר לדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או לצד שלישי על

 פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.-פי חוק ו/או על-או עלדין 

הספק יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(,  .16.5

מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הספק לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך 

 משפטי עם העירייה ו/או מכל סיבה אחרת.כספי ו/או 

פי כל דין ו/או -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של העירייה על .16.6

חוזה זה, הרי שהעירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק ספק/נים או עובדים אחרים 

או חלקן( בעצמה, ולחייב את הספק בכל בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )

 הוצאות מיוחדות של העירייה. 15%ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 

 ויתור על זכויות  .17

השתמש המזמין או הספק בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו להם  .12.1

סיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפ

או למזמין עילת תביעה כלשהי נגד משנהו בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת 

והספק או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד 

 הסיבה האחרת. גרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה אויהעלולים לה

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם  .12.2

כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי 

 הספק, ועצם חתימתו של הספק על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.
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 שונות .18

הנתונות לו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין,  מהזכויות כלשהי מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכותלא אכף  .18.1

האמורה ו/או על זכויות אחרות  מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות במקרה

אם כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף, אלא 

 יינתנו מראש ובכתב ע"י הצדדים.

כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים  .18.2

על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה 

 אחרים ו/או נוספים.

צדדים לא יהיה הספק זכאי לנקוט בכל פעולה ו/או הליך משפטי שיש בכל מקרה של סכסוך בין שני ה .18.3

 בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום השירותים המוזמנים, לרבות בדרך של בקשה לצו מניעה.

כנית כלשהי הכרוכה בשירותי המזמין ו/או לעכב את כי היה והמזמין  יבחר שלא לבצע תיובהר בזאת  .18.2

 .ביצועה

 

 כתובות והודעות .19

 בות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.כתו .19.1

ביום  -כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד  .19.2

שעות מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה או  22כעבור  -המסירה, אם נשלחה בדואר רשום 

 .תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה -בדוא"ל 

 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   הספק    עיריית הוד השרון 
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 מסמך ו'

 להסכם ההתקשרות( 14)לפי הוראות סעיף 

 

 

 _________תאריך:          לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 שלום רב,

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

 

 ביצועל 220/19הסכם מס' להמבקש( בקשר  -_______ )להלן _________ על פי בקשת .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם , עבור עיריית הוד השרוןשירותי ליסינג תפעולי לקטנועים 

עשרת אלים שקלים חדשים  )במילים:₪  10,000 –לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

כפי שמתפרסם על ידי המחירים לצרכן, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד ( בלבד, ₪

 -שהתפרסם ב  1911/"( בין המדד לחודש המדד" -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 .בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות 15

 

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

וזאת ללא כל תנאי  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, בכתב, 

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

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

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

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה ___________ תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .2

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

 על ידינו.

 

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

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
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 ' זמסמך 

 טכניהמפרט ה

 פרטי הרכב וההזמנה  .1
 סוג הקטנוע המבוקש .1.1

וכן הרכבה של איתוראן או פוינטר , כולל מושבים 2עם  סמ"ק 125קטנוע מסוג  .1.1.1

 מאחור ע"ג ארגז שיורכב על הקטנוע.מנורה מהבהבת 

קטנועים שיסופקו לעירייה תמורת תשלום חודשי כמפורט במסמכי  15על כל  .1.1.2

המכרז, על הספק לספק לעירייה קטנוע חדש מאותו הדגם בדיוק, אשר ישמש 

כקטנוע חלופי לכל צורך ומקרה. כל הוראות ההסכם, לרבות הוראות מפרט זה, 

 פיים באופן זהה בדיוק.יחולו גם על הקטנועים החלו

 

                                                                                                                                                          רישוי .2

 "( יהיו על חשבוןטסטאגרת רישוי וכן אגרות ותשלומים עבור מבחן הרישוי השנתי )" .2.1

 הספק בלבד.

 .עירייהע"י התבצע בפועל י מבחן הרישוי השנתי ביצוע .2.2

 

   תחזוקת הקטנועים .3

ן תיקוכל וכן  ,כל הטיפולים השוטפים של הקטנועים לפי הוראות היצרן ולפי הצורך .3.1

שנובע כתוצאה מבלאי סביר של הקטנועים, יתבצע על ידי חברת הספק, באחריותו ועל 

משרד התחבורה למתן שירות לקטנועים ואופנועים  חשבונו במוסך מורשה בלבד מטעם

 .ואשר אושר על ידי העירייה

הספק מתחייב ליתן שירותי תיקונים וטיפולים שוטפים, בכפיפות להוראות היצרן  .3.2

 מקורייםבלת לקטנועים, תוך שימוש בחלקים וחלפים ובהתאם לרמת התחזוקה המקו

ה העומדים בדרישות איכות והתאמה ואושרו תעבורחלקים וחלפים או לחילופין,  בלבד

 מובהר בזאת ששירותים אלו יהיו ללא הגבלת ק"מ. על ידי העירייה בכתב. 

כל טיפול או תיקון שנובע כתוצאה משבר )תאונה/ חבלה/ נזק וכו'( יטופל גם הוא ע"י  .3.3

הספק במוסך המורשה כאמור, אך על חשבון העירייה בהתחשב בהנחה לשעת עבודה בה 

 הספק בהצעתו למכרז. נקב

במידת הצורך, הספק יידרש לגרור את הקטנוע למוסך, על חשבונו, מכל מקום בו נדרש  .3.2

 הדבר.

 הספק מתחייב לתת עדיפות לטיפול בקטנועים, ברשות העירייה.  .3.5

תחזוקת מנוע, האמורים כוללים:  מוסכם בזה כי שירותי התיקונים וטיפולים השוטפים  .3.6

טיפול מונע, טיפול תקופתי )לפי זמן/ק"מ(, כל פת ברקסים, תחזוקת ובמידת הצורך החל

התיקונים המכאניים, כל עבודות החשמל, תחזוקה ותיקון של מכשור ותיקונים 

מקוריים, סגרים, כל עבודות פחחות למיניהן, החלפת שמנים בתדירות שנקבעה ע"י 

 היצרן, החלפת נורות, כיווני פרונט, בדיקות חורף, הכנה לרישוי. 

והכל לפי פילטרים שמנים, ברקסים, ויכלול, בין היתר,  לפי הוראות יצרן יפול יעשה ט

 .  דרישות היצרן ו/או הצורך
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יצוין כי קטנוע אשר תתגלע בו תקלה חוזרת מאותה סוג ו/או מספר תקלות חוזרות  .3.2

יום בשנה( ואינן  25יום רצוף או  21-שונות, המונעות שימוש סביר בו לאורך זמן )מעבר ל

חדש ללא נובעות מתאונה, שבר או רשלנות של העירייה, יוחלף ע"י הספק בקטנוע זהה 

  ידי.כל תמורה נוספת ובאופן מי

העירייה רשאית למנות נציגים מטעמה שיהיו אחראים לפקח על ביצוע העבודות טיבן  .3.8

 ואיכותן.

 שעות. 22לא יאוחר מ  שוטף )ללא החלפת חלקים( יתבצע תוךתיקון טיפול שוטף או  .3.9

לכל יום איחור נוסף, עבור כל ₪  250עיכוב מעבר לכך יחייב את הספק בתשלום של 

 קטנוע.

 

 נוספים חלקים .4

הבאים  חלקים הנוספיםהספק לספק לעירייה על חשבונו )כלול במחיר הקטנוע( את העל  .2.1

 להלן:לכל קטנוע, חודשים(,  22כל תקופת השכרה )ב

 .מצבר .2.1.1

 .זוג מראות .2.1.2

 .זוג ידיות .2.1.3

 .זוג צמיגים .2.1.2

כל אביזר יסופק לכל  -", כלומר שיטת הפול"ב יסופקולעיל כל האביזרים יובהר, כי  .2.2

שבשימוש העירייה בפועל )כולל החלופיים(, כך שבמקרה  קטנוע לפי מספר הקטנועים

שלא נוצלה אספקת אביזר עבור קטנוע כלשהו, תיוותר בידי העירייה הזכות לנצלו עבור 

 .קטנוע אחר

מצברים נוספים לשימוש לכל  30קטנועים, יהיו לרשותה  30לדוגמא: הזמינה העירייה 

 תקופת ההשכרה ללא שיוך לקטנוע ספציפי.

 

  חלופי קטנוע .5

לצורכי החלפה של , שיוזמנו קטנועים 15כל  על לעירייה קטנוע אחד חלופי יספקהספק  .5.1

יובהר, כי עבור  ., אשר יהיה חדש וזהה לדגם ששימוש העירייהבתיקון קטנוע שיימצא 

 .הקטנועים החלופיים לא תשלם העירייה כלל

 

 השבתת קטנוע .6

, תעביר חברת הליסינג קטנוע חליפי במקרה של השבתת קטנוע ע"י שמאי מוסמך .6.1

מערך הקטנוע  25% על שיעור של הראשונה בשנת השימוש תעמודהעירייה השתתפות כש

מחירון  פ"יעכחדש )הכל  טנועמערך הק 50% על שיעור שלשנייה שימוש הה תבשנוכחדש 

במקרים  , כאשררק במקרה של אשמת עירייה(. השתתפות העירייה תהיה י יצחקול

 .והעירייה לא תישא בכל מקרה של השבתת קטנוע בכל  תשלום נוסףישלם  'אחרים צד ג

כחלק מסיום העסקה יבואו הצדדים לחשבון ונזקים שנגרמו לקטנוע ישולמו ע"י  .6.2

 .הרשות

 

 


