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 א'  מסמך
 גזר המועצה האזורית      

 99789בית חשמונאי 
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 02/2020מסגרת פומבי מס' מכרז           

 מכרז מסגרת לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של  

 המועצה  

 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 
מועד אחרון 

להגשת שאלות 
 הבהרה

 12:00עד השעה  06/02/20 'ה

 מועד אחרון
 הגשת הצעות

 10:00עד השעה  18/02/20 ג'

 10:00 18/02/20 ג' פתיחת מעטפות

 * מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת ההצעות

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 

 כללי .1

 המכרז.  בנושאמבקשת לקבל הצעות מספקים (, המזמיןו/או המועצה  - )להלןגזר המועצה האזורית  .1.1

 בתמורההמועצה בשעות העבודה הרגילות, מנכ"ל ניתן לרכוש במשרדי מזכירות את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף  אשר לא יוחזרו. ₪ 300 שללתשלום 

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

 באתרללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח המחייב של המכרז הינו . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 

  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. שיירכש ע"י המציעהנוסח 

 העבודות נשוא המכרז/מהות השירותים .2

, המועצה של באוטובוסים ותיקונים תחזוקה טיפולי לביצוע מקבלנים הצעות בזאת מזמינה מועצהה .2.1
טיפולים תקופתיים, תיקוני שבר, מיזוג אוויר, צמיגים, רפדות וכסאות, פחחות  ,כלליים תיקונים הכוללים
, במסמכי המכרז המפורטים באוטובוסים"( השירותים" או" העבודות, "להלן) רכב, וטאכוגרףמותיקוני 

(, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם) המועצה י"ע שייקבע אחר היקף בכל או/ו הכמויות בכתב הקבוע בהיקף
 .המכרז במסמכי וכקבוע כאמור והכל

אוטובוסים המשמשים לביצוע הסעות יומיות עבור  11-נכון למועד פרסום המכרז, בבעלות המועצה כ
 .DAF-ו  VOLVO :המועצה מתוצרת החברות

במסגרת המכרז, נכללו כמה פרקים עבור ביצוע העבודות השונות. המועצה מעוניינת להתקשר עם מספר  .2.2
ים להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מהפרקים רשאנותני שירות, כל נותן שירות בתחומו. המציעים 

 הכלולים במכרז.

 יודגש כי ביחס לכל פרק מפרקי המכרז נקבעו תנאי סף ייעודים.
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המועצה תהא רשאית לפסול מציע אשר לא עמד בתנאים לפרק מסוים/שירות מסוים, אך להכשירו 
 כזכיין בפרק/ים ו/או שירות/ים אחר/ים, במידה ועמד בתנאים הנדרשים לכך.

 .זכיינים _3_עד  -תיקונים כללים ותקופתיים, תיקוני שברפרק א' 

 זכיינים._ 3_עד  -צמיגיםפרק ב' 

 זכיינים. _3_עד  -מיזוג אווירפרק ג' 

 זכיינים. _3_ עד – רפדות וכסאות פרק ד'

 זכיינים. _3_עד  -פחחות, מרכב וצבעפרק ה' 

 זכיינים. _2_עד  -טאכוגרףפרק ו' 

 עם הזוכים בהליך ייחתם הסכם מסגרת בנוסח המצורף.  .2.3

 עת בכל רשאית תהיה והיא כלשהו בהיקף להזמנת שירותים מהמציעים הזוכים מתחייבת לא המועצה .2.4
 .השירותים לביצוע נוספים ספקים עם להתקשר

בהצעת במהלך תקופת ההסכם עם הזוכים השונים, כל עבודה שתימסר לביצוע על ידי אחד הזוכים תותנה  .2.5
מחיר ובהזמנת עבודה מאושרת על ידי  המועצה האזורית גזר באמצעות קצין הרכב של המועצה. 

 יתבססו על תוצאות המכרז.   התעריפים בהזמנת העבודה

מחיר לביצוע העבודה תוגש על ידי הזוכה הצעת במקרים בהם לא יהיו כל התבחינים הנדרשים לקביעת ה .2.6
 מחיר שתיבחן על ידי קצין הרכב ותאושר על ידו. 

חודשים מיום תחילת ביצוע השירותים בהתאם להוראת  12תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה  .2.7
תקופות נוספות  4המועצה. למועצה בלבד שמורה הזכות )האופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות עד 

  חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור(.  12בנות עד 
 
את ביצוע השירותים בכל עת וללא נימוק, בהודעה  אף האמור, למועצה עומדת הזכות להפסיק-על

ימים, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך, פרט ביחס לזכותו לקבלת  30מוקדמת של 
הכל  -התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו בפועל, אם סופקו, עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות 

 .בכפוף להוראות הסכם המכרז

 כרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד.נוסח המ .2.8

 סף להשתתפות במכרז תנאי .3

 תנאי סף כללים )כל המציעים נדרשים לעמוד בתנאים אלו בנוסף על התנאים הייעודים בכל פרק מפרקי המכרז(

 :המפורטים להלן המצטבריםרשאי להשתתף במכרז, מציע העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים 

פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים -עלמאת משרד התחבורה תקף  רישיון/אישורהינו בעל  המציע .3.1
לצורך הוכחת האמור המוצע על ידו ולסוג השירות בהתאם לפרק  1970-)מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, תש"ל

 .על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון/אישור כאמור

 1995-שם המציע לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשנ"ה-רישיון לניהול עסק עלהמציע מחזיק ב .3.2
 ; 2013-תשע"גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, או לפי 

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון/אישור תקף על שמו.

 שיפוט המועצה.ק"מ מתחום  40עסקו של המציע מצוי בטווח של עד  .3.3

 המצ"ב. 3למלא את נספח ה'לצורך הוכחת האמור על המציע 
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 כאמור במכרז. ערבות בנקאית  צירף להצעתו מציעה .3.4

 והגיש כנדרש את חוברת המכרז על נספחיה. רכש את מסמכי המכרזאשר  מציע .3.5

 לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  זיקהנעדר  המציע .3.6

 למכרז. 1להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ו'   

   תיקונים כללים ותקופתיים, תיקוני שבר  בלבד תנאי סף עבור פרק א'

מוכח באסמכתאות  מועד פרסום המכרזועד  4201( שנים לפחות מבין השנים 3) שלששל ניסיון בעל  מציעה .3.7
 בשירותי טיפול ואחזקה של אוטובוסים. 

כמפורט לעיל  טיפול ואחזקה של אוטובוסים להם נתן שירות גורמים שונים שניעל המציע לצרף המלצות מ
 .למכרז  4 'הבנספח בהתאם לנוסח הקבוע 

 או DAFשיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול באוטובוסים מסוג מוסך מפעיל  המציע .3.8
VOLVO מחסן  לרבות ולא רק, מתקני הרמה מתאימים, ציוד ותוכנות דיאגנוסטיקה עדכניות, כולל

חלפים בו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף, אביזרים וחומרים נדרשים לאחזקה וטיפול 
 .באוטובוסים/רכבים

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

   צמיגים  בלבד  -תנאי סף עבור פרק ב'

 .משרד התחבורהמטעם  המציע בעל הסמכה לטיפול בצמיגים .3.9

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון/אישור תקף על שמו.

ועד מועד פרסום המכרז מוכח באסמכתאות  2014( שנים לפחות מבין השנים 3של שלש )ניסיון בעל  מציעה .3.10
 . טיפול, אספקה והתקנה של צמיגים לאוטובוסיםבשירותי 

טיפול, אספקה והתקנה של צמיגים  להם נתן שירות על המציע לצרף המלצות משני גורמים שונים
 .למכרז 4 'הבנספח כמפורט לעיל בהתאם לנוסח הקבוע  לאוטובוסים

או  DAFשיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול בצמיגי אוטובוסים מסוג מוסך מפעיל  המציע .3.11
VOLVO  ,מכשור לאיזון גלגלים, כוללודה לפחות, מתקני הרמה מתאימים, עמדות עב 2לרבות ולא רק 

 צמיגים לאוטובוסים בתנאי אחסון נאותים .בו מוחזקים בין היתר  ציודמחסן 

 המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.לצורך הוכחת האמור על 

   מיזוג אוויר  בלבד תנאי סף עבור פרק ג'

 מטעם משרד התחבורה. לטיפול במערכות מיזוג אווירהמציע בעל הסמכה  .3.12

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון/אישור תקף על שמו. 

ועד מועד פרסום המכרז מוכח באסמכתאות  2014( שנים לפחות מבין השנים 3של שלש )ניסיון בעל  מציעה .3.13
 . לאוטובוסים ותחזוקת מערכות מיזוג אוויר טיפולבשירותי 

 טיפול ותחזוקת מערכות מיזוג אוויר להם נתן שירות על המציע לצרף המלצות משני גורמים שונים
 .למכרז  4 'הנספח בכמפורט לעיל בהתאם לנוסח הקבוע  לאוטובוסים
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שיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול במערכות מיזוג אוויר באוטובוסים מוסך מפעיל  המציע .3.14
לפחות, מכשור לטיפול במערכות מיזוג  עמדות עבודה בגובה 2, לרבות ולא רק VOLVOאו  DAFמסוג 

חלקי חילוף למערכת מיזוג אוויר מסוג בו מוחזקים בין היתר  ציודמחסן  , כוללSUTRACKאוויר מסוג 
SUTRACK . 

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

   רפדות וכסאות  בלבד תנאי סף עבור פרק ד'

ועד מועד פרסום המכרז מוכח באסמכתאות  2014( שנים לפחות מבין השנים 3של שלש )ניסיון בעל  מציעה .3.15
 . טיפול ותחזוקת רפדות וכסאות לאוטובוסיםבשירותי 

טיפול ותחזוקת רפדות וכסאות  להם נתן שירות על המציע לצרף המלצות משני גורמים שונים
 .למכרז  4 'הבנספח כמפורט לעיל בהתאם לנוסח הקבוע  לאוטובוסים

 למציע כל הציוד, החומרים  והפריטים הנדרשים לתיקון הכסאות ומוצרי הרפדות באוטובוסים.        .3.16

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

   פחחות, מרכב וצבע  בלבד תנאי סף עבור פרק ה'

 .לניהול מוסך פחחות וצבע מטעם משרד התחבורה בעל הסמכההינו המציע  .3.17

  לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון/אישור תקף על שמו.

ועד מועד פרסום המכרז מוכח באסמכתאות  2014( שנים לפחות מבין השנים 3של שלש )ניסיון בעל  מציעה .3.18
 . פחחות, מרכב וצבע לאוטובוסיםבשירותי 

כמפורט  י פחחות, מרכב וצבע לאוטובוסיםלהם נתן שירות על המציע לצרף המלצות משני גורמים שונים
 .למכרז  4 'הבנספח לעיל בהתאם לנוסח הקבוע 

שיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול בעבודות פחחות, מרכב וצבע מוסך מפעיל  המציע .3.19
עמדות עבודה לפחות וציוד מיוחד למתיחת  3,  לרבות ולא רק VOLVOאו  DAFבאוטובוסים מסוג 

 אוטובוסים.

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

   טאכוגראף ו'תנאי סף עבור פרק  

מנהל מקצועי של מפעל מורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על  –" למציע אישור "מכייל מוסמך .3.20
 .המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים -1970מצרכים ושרותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( תש"ל 

 רישיון/אישור תקף על שמולצורך הוכחת האמור על המציע לצרף להצעתו צילום 

ועד מועד פרסום המכרז מוכח באסמכתאות  2014( שנים לפחות מבין השנים 3של שלש )ניסיון בעל  מציעה .3.21
 התקנה וכיול מערכות טאכוגראף לאוטובוסים.בשירותי 

 התקנה וכיול מערכות טאכוגרף ילהם נתן שירות על המציע לצרף המלצות משני גורמים שונים
 .למכרז  4 'הבנספח כמפורט לעיל בהתאם לנוסח הקבוע  לאוטובוסים

או  DAFהדרוש לצורך התקנה, כיול, בדיקה ואישור טאכוגראף באוטובוסים מסוג  למציע כל הידע והציוד .3.22
VOLVO. 



 

 

 חתימה וחותמת המציע: _________________  

7 
 ענף הרכב  והמוסכים   - יהודה ארבל – ייעוץ מקצועי סומך עורכי דין.      -בראשכל הזכויות שמורות  ©

 לצורך הוכחת האמור על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .4

 המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים המפורטים להלן:על 

כלל מסמכי המכרז, לרבות כלל הנספחים והמסמכים המצורפים לו, כשהם מלאים וחתומים בתחתיתם  .4.1
 .וכן בכל מקום נוסף שנדרש

 לעיל. 3כלל המסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .4.2

 .עוסק מורשה לצרכי מע"מתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.3

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.4

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .4.5

 :תאגידוהמציע הינו  במידה .4.6

 .תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע .4.6.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.6.2

 כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;

 שמות המנהלים של התאגיד;

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. 

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.7

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .4.7.1

 הסכמים של השותפות; .4.7.2

 זכויות החתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או רו"ח בדבר  .4.7.3

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.8
 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  –"אישור" 
 אלה: מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
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יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד  –"נושא משרה" 
 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש -"עסק" 
 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת 
 המציע בתנאי הסף. 

 .ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים-תשובות הבהרה, אם יישלחו עלשאלות ו .4.9

 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  תצהיר .4.10

 !לפסלהתהיה ועדת המכרזים רשאית  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

ביחס לבחינת עמידת המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות 
 .המציע בתנאי הסף

 תיוערבו .5

 הצעה למכרזערבות 

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה לטובת המזמין,  .5.1
 . 2,000₪למסמכי המכרז, בסך של  1ד' בנוסח דוגמת נספח 

הערבות הבנקאית  -הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 
 להצעה(. 

 ניס את הערבות לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.תשומת לב המציעים כי יש להכ

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי  .5.2
 דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.

לדרוש הארכת  הרשות בידי המועצה 11/05/2020לפחות עד ליום הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף  .5.3
תוקף הערבות  חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך 3למשך  תוקף כל ערבות 
 כנדרש, בהתאם להוראות המועצה. הבנקאית להצעה 

שיידרש לכך על  ימים, מיום 7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .5.4
לטובתה, ולמסור את העבודה  סכום הערבות הבנקאית להצעה  את רשאית המועצה לחלט ידי המועצה,

 .למציע אחר

 .בסמוך לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז, וכפוף ליתר הוראות המכרז מציע במכרז, יוחזר לו השיק לא זכה .5.5

המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .5.6
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:

 במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.הוא נהג  .5.6.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .5.6.2



 

 

 חתימה וחותמת המציע: _________________  

9 
 ענף הרכב  והמוסכים   - יהודה ארבל – ייעוץ מקצועי סומך עורכי דין.      -בראשכל הזכויות שמורות  ©

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .5.6.3

קדם ליצירת אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מו .5.6.4
 ההתקשרות של המועצה עמו.

אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י המועצה, תהא  .5.6.5
המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, 

סכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום הה
 שייגרם לה העולה על סכום הערבות.

   שאלות ובירורים .6

מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל  .6.1
 ,דליה אוחנההבהרות לגבי המכרז והנספחים למסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי 

 עד למועד הנקוב בריישת מסמך זה  בדוא"ל   מנהלת מחלקת התחבורה במועצה
region.muni.il-mailto:liatf@gezer region.muni.il-dalia@gezer   9274029-08, יש לוודא קבלה בטלפון . 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את מסמכי ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .6.2
מפרט הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או ב-לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איהמכרז. 

 ת.והצעהמועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  ו/או בחוזה

ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא למציעים פרט למפורט לעיל,  .6.3
באופן ובמועד כאמור, יהיה  ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 התאמות וכיו"ב.-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-מנוע מלטעון טענות בדבר אי

מסודר בכתב, הכולל את מסמך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל רוכשי המכרז / מתעניינים,  .6.4
  השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .6.5
בכתב שיישלחו והודעות  , פרוטוקוליםהבהרות .המשתתפיםלשאלות במענה או  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

 ,ממסמכי המכרזבלתי נפרד חלק יחייבו ויהוו ( '/ דוא"למכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-על
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ

 .המועצה, לא תחייבנה את באמצעות הטלפוןאו  פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .6.6

 ההצעה .7

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה. .7.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.-ההצעה תוגש על .7.2

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף  .7.3
מה מלאה במקום המיועד לכך בכל לחתום חתי והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו  מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
 ותאריך הגשת ההצעה.

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, לרבות  .7.4
ידי המועצה, -בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים

 באופן הבא: 

 היה המציע יחיד, הוא יחתום באופן אישי, תוך ציון שמו המלא ומענו המלא. .7.4.1

תוך ציון    היה המציע שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות  .7.4.2
 . שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת השותפות. 

mailto:liatf@gezer-region.muni.il
mailto:dalia@gezer-region.muni.il
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היה המציע תאגיד רשום או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב  .7.4.3
 את התאגיד, תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם בצירוף חותמת התאגיד. 

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.         

ידי המועצה( סגורה, -"מעטפת הצעות" )שתסופק עלאת הצעת המציע, המלאה והחתומה, יש להגיש ב .7.5
זאת  -בשני עותקים זהים, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד 

התאמה בין שני עותקי ההצעה, תהא המועצה -לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה של אי
עמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע לא תהא כל  רשאית לבחור את העותק הנראה לה והמיטיב

  טענה בעניין זה.
 

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד 
 שנקבע.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות  .7.6
 .ת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלוהמועצה. על מעטפ

 הצעת מחיר למתן שירותים  .8

 ההצעה תתייחס לכתב הכמויות ותוגש על גבי טופס הצעת המחיר המצורף כחלק בלתי נפרד מפניה זו.   .8.1

ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין הפרקים הכלולים בכתב  -כתב הכמויות כולל מספר פרקים  .8.2
 .הכמויות

 אות כתב הכמויות על המציע למלא את הצעת המחיר ביחס לכל פרק הכלול בכתב הכמויות בהתאם להור .8.3
 . ביחס לאותו פרק

ככל שבפרק מסויים נדרש המציע להציע עלות לשעת עבודה, יהיה עליו לנקוב בעלות לשעת עבודה ללא 
אזי יש להגיש הצעה  –מע"מ, ככל שבפרק מסויים נדרש להגיש הצעה כאחוז הנחה על מחירון היבואן 

 כאחוז הנחה, 

 הנחה שונים ביחס לכל רכיב בכל פרק בכתב הכמויות.ניתן לנקוב במחירים / שיעורי 

תשומת לב המציעים כי כתב הכמויות כולל מחירים מירביים/ שיעור הנחה מינימלי. הצעה שתחרוג 
 מטווח המחירים / הנחה שנקבע תפסל ולא תובא לדיון.

 כתב הכמויות כולל משקולות לחישוב ההצעה הסופית לכל פרק.

לרבות העסקת עובדים, עלויות שכר, נה סופית ותכלול את כלל הוצאות המציע, יובהר כי הצעת המציע הי .8.4
זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, חלקי חילוף, שעות עבודה ונסיעה, שכירות, 
כלי רכב, ביטוחים, כל המיסים, האגרות, ההיטלים, המכס, הבלו, מיסי הקניה, מיסי יבוא על חלקי חילוף, 

חוזה הקבלנות לרבות תקופות רווח קבלני וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג בערכם לאורך כל תקופת 
 הארכה, הוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז ובביצוע השירותים בהתאם לתנאי המכרז.

 .יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה ז'נספח  –את טופס הצעת המחיר  .8.5

     ההצעות וקביעת ההצעה הזולה ביותר עבור המועצההליך בחירת  .9

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד  .9.1
 בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה, להורות על השלמת מסמכים. 

  - )כל פרק ייבחן בנפרד( כמפורט להלן לאמות המידהבהתאם יבחנו  בכל פרק ההצעות הכשרות .9.2

 נק' בחלוקה הבאה: 70 –מחיר  .9.2.1

 נקודות 04  לשעת עבודהמחיר   .9.2.1.1
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 נקודות 30 – מחירון חלפיםאחוז הנחה על  .9.2.1.2

לצורך בחינת המחיר ייערך סיכום של כל רכיבי  צמיגים בלבד, –ביחס לפרק ב' 
ההצעה, כאשר ההצעה הצעה שסכומה יהיה הנמוך ביותר תקבל את מירב 
הנקודות ושאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה שקיבלה את הניקוד 

 המירבי וכמפורט להלן.

שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי תקבל את מירב הנקודות לאותו הרכיב, הזולה ביותר ההצעה הכספית 
 בהתאמה לחלופה שקיבלה את הניקוד המירבי וכמפורט להלן.

ה, מחיר מוצע עלש 100₪מחיר מוצע של מציע א' הינו  – לרכיב שעת עבודהבהתייחס  •
נקודות לרכיב זה,  40 –מציע א' יקבל ניקוד מירבי  –ה ע₪ לש 150של מציע ב' הינו 

 X  ,100( 04= משקל ) 6.662נק' ע"פ החישוב  6.662 –מציע ב' יקבל ניקוד יחסי 
 )הזולה(                                                                     

 )הנבדקת(  150                                                                                                          

 -, החישוב יעשה כמפורט להלןלאחוז הנחה על מחירון החלפיםבהתייחס   •
הנחה והנה  20%לדוגמא: אם ההצעה הכספית של מציע א' בהתייחס למחירון הינה   

נקודות ברכיב  30בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר )ההצעה הזולה ביותר( , אזי א' יקבל  
 . מחירון חלפיםאחוז הנחה על 

הנחה, אזי  ב' יקבל  10%הינה  בהתייחס למחירוןאם ההצעה הכספית של מציע אחר ב' 
 נקודות ע"פ החישוב הבא :   26.66יקוד של נ

 הנחה ל"מחירון"(. 20%) 1 – 0.2=  0.8 –שווי הצעה הזולה ביותר, מציע א' לאחר הנחה 

 (. הנחה ל"מחירון" 10%)  1 – 0.1=  0.9 -שווי ההצעה השנייה, מציע ב', לאחר הנחה 

 X 0.8נקודות(  30= משקל ) 26.66 –ניקוד הצעת מציע ב' 

                                                                                     0.9 

 הניקוד לאיכות ההצעה יינתן באופן הבא:  -נקודות  30  - איכות ההצעה .9.2.2

 ניקוד מקסימאלי קריטריון מס'

ניסיון המציע באספקת  1
השירותים. ייבדק על סמך 

 המלצות המציע

 נקודות 5 –שנות ניסיון  3-5בין 

 נקודות 10 –שנות ניסיון  5מעל 

לצורך התרשמות  –התרשמות  2
מהמוסך המוצע, תערוך וועדת 
הבחינה מטעם המועצה סיור 
לצורך התרשמות במוסך. יצוין כי 
ככל שמדובר במוסך המוכר 
למועצה מהתקשרויות קודמות, 
ניקוד ההתרשמות יינתן על סמך 
ניסיון העבר ולא ייערך סיור נוסף 

 במקום. 

במסגרת ההתרשמות יובאו 
 בחשבון השיקולים הבאים:

מיקום המוסך ונגישותו מתחום 
שיפוט המועצה, מספר עמדות 
העבודה, גודל המוסך, קיומו של 
מנהל טכני, ניקיון המוסך, מספר 

 עובדים

 נקודות 20עד 
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 נקודות 30 סך הכל ניקוד מקסימאלי

 

 שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:

A   =  מחיר לשעת עבודה – המחירסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב 

B    =  אחוז הנחה על מחירון –המחיר סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב 

C    =  האיכותסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב  

 A+B+Cציון משוקלל =

ו/או בבחינת ההצעות למכרז, את וועדת המכרזים רשאית לקחת במסגרת שיקוליה, בבחירת זוכה  .9.3
אמינותו, ניסיונו, איתנותו הפיננסית וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו 
המועצה רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות אשר היו למועצה ו/או גורם 

פסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או אחר עם משתתף במכרז ו/או מחיר שאיננו סביר, ואף ל
 להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )אף אם הצעתו היא הזולה ביותר(.

המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות ו/או  .9.4
כרז( בהתאם לשיקול אישורים/מסמכים נוספים )בהתייחס לתנאי הסף או בהתייחס לכל הוראה אחרת במ

דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף 
 והצעתו במסגרת שיקוליה, ולא תהיינה ליתר משתתפי המכרז כל טענה כנגד החלטתה זו של המועצה.

לויות מפורט ומאושר המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו )לרבות תחשיב ע .9.5
חשבונאית לביצוע העבודות( בין השאר גם לצורך בחינת עמידת הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו 
של המציע. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

המועצה לצורך בחינת הצעת המחיר של המשתתף ולא ישמש לכל מטרה  התחשיב ישמש אך ורק את
ידי -והוא לא יוצג ליתר משתתפי המכרז, אלא אם כן יוחלט אחרת על תחול סודיותאחרת; על התחשיב 

ערכאה משפטית מוסמכת, שגם אז תתבקש הגבלת חשיפת התחשיב לעיניי הערכאה המשפטית המוסמכת 
סכמה זו של המשתתפים טרם הגשת הצעתם למכרז, וכתנאי להגשת בלבד, וזאת בין השאר לאור ה

 הצעתם למכרז.

 חלקית הצעה הגשתת ואיסור יוהסתייגו .10

ואין הוא רשאי בפרק אליו הגיש הצעה מרכיבי השירותים על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל  .10.1
 .ם או לפצלםלחלק

או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איסטייה מהוראות המכרז  .10.2
מכתב מסגרת ובין ב המכרז תוספת בגוף מסמכיאו ידי שינוי -המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול -לוואי או בכל דרך אחרת 

אילו כ ההצעה אתממנה ולראות לדון בהסתייגות או להתעלם  תרשאיועדת המכרזים  אף האמור לעיל,-על .10.3
  הסתייגות.הללא הוגשה 

, הסכם ההתקשרותסרב לחתום על הוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע
בכל מקרה  הערבות הבנקאית.את לחלט  תרשאיייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה 

וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי 
 ידי המועצה  )גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם(. -שנערך על

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז  .11

 צה ובכפוף להוראות המכרז. פי המועד שתקבע המוע-המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם המכרז, על .11.1
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בכל מקרה של הפרת תנאי במכרז זכייה של מציע לבטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית  .11.2
מטעמו נתן או הציע מי או המציע , כי ה, להנחת דעתהמועצה הוכחהבידי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו 

כי הצהרה מועצה התברר לאם  , אומכרזה בישוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי
לדעת ש ,עובדה מהותיתמועצה לא גילה לשהמציע במכרז אינה נכונה, או המציע הכלולה כלשהי של 

  , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.המועצה
 

בגין כל נזק, אובדן או הפסד  האת הערבות שבידת המועצה לחלט רשאי כאמור,בוטלה הזכייה במכרז 
 .היד-עללכל גורם אחר, כפי שייקבע וכן למסור את ביצוע המכרז שנגרמו לה 

 תמורה .12

פי הוראות המכרז וחוזה המכרז, כפוף לביצוע מלא ומושלם של כלל -התמורה למציע הזוכה תיקבע על .12.1
 התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 

ם לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות האופציה, ככל ידי המציע יהיו תקפי-המחירים שיוצעו על .12.2
( לא ידרוש ולא יקבל כל תמורה נוספת המציעשתמומשנה ע"י המועצה(, כמפורט במכרז ונספחיו; הקבלן )

 ו/או החזר הוצאות מעבר למפורט בהצעת המחיר מטעמו.

כיינים יעבירו לידי המועצה הז –ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות ייערכו שינויים במחירונים היבואנים 
את המועצה בדבר מחירונים  , ככל שישנם. היה והזכיין לא עידכןאת המחירונים החדשים/מעודכנים

 חדשים/מעודכנים, הרי שהמחירון של השנה הקודמת ימשיך לחול על תקופת ההתקשרות הנוספת. 

 מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז, לא תינתן תמורה נוספת כלשהי, אלא באישור מראש ובכתב. .12.3

 ביטוח .13

כם, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה. על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההס .13.1
הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם 

 ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

בשעה החתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור הביטוח, וללא  .13.2
 הסתייגויות.

ימים מיום שידרש לכך על  7במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  משתתף .13.3
 ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד בו נדרש לחתום עליו  .13.4
וח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביט

המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את 
 העבודות לביצועו של כל צד ג'.

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  .13.5
ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי 

שצורף  שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק
למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה 

 כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות ההצעה. 

 שונות  .14

מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי  .14.1
המועצה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים 

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-משפטיים שיינקטו על

מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי המועצה, בגין ביטול זכייתו,  .14.2
 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-או קדם משפטיים שיינקטו עלכתוצאה מהליכים משפטיים ו/
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מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה והינה הזולה  .14.3
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד  -ביותר 

  לה ביותר מבין כל ההצעות.לקבלת הצעת מחיר שהינה הזו

מובהר בזאת כי באותם פרקים בהם יזכו שני זוכים או יותר, ושתי ההצעות זכו לניקוד משוקלל זהה,  .14.4
לשאית המועצה לערוך היתמחרות בחן שתי ההצעות הזוכות ובעלות הניקוד הזהה. יתרה מכך רשאית 

כים בביצוע כל עבודה במהלך תקופת המועצה לערוך היתמחרות נוספת על בסיס הצעות המחיר משני הזו
 ההסכם.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה  .14.5
שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה 

 צהיר. כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ות

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל השירותים או חלק מהם, גם  .14.6
 בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .14.7

ל מוסדות ציבוריות המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות ש .14.8
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה  .14.9
של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים 

 ו הפסקות עבודה מטעם מזמינים.והעדר תביעות ו/א

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או  .14.10
 לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה  .14.11
כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי 
מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או  .14.12
הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, 

 כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי .14.13
 התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין  .14.14
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין -על

 ההצעה.

 כוללת  מע"מ.  אינה  המציע הצעת  .14.15

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.16

במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת  .14.17
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו 
בהתאם להצעה, תהא המועצה  זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות 

תקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג' כלשהו, ככל שתמצא לנכון. כן תהא המועצה  רשאית ה
לחלט את ערבות המכרז/ערבון כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי 

וחלט של שיקול דעתה הבלעדי של המועצה  וסכום ערבון / ערבות המכרז ייחשב לקניינה הגמור והמ
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המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה  
ו/או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של המועצה  על פי מכרז 

 זה ו/או על פי כל דין.

ראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להו .14.18
לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות 
מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי 

של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו 
עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 
כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם 

מכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות בהצעותיהם של המציעים האחרים, ו
 המציעים האחרים.

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם  .14.19
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .14.20

 מסמכי המכרז  .15

 מכי המכרז הינם, כדלקמן:מס
 ".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .15.1

 ;"בנספח " -חוזה המכרז  .15.2

  "1ב' " נספח –מפרט טכני לביצוע העבודות .15.3

 ;"גנספח " -נוסח אישור עריכת ביטוח  .15.4

 ;"2ד" -" 1דנספחים " -לחוזה( ונוסחי הערבויות )להצעה,  .15.5

 ";1ה"נספח  - לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר  .15.6

 2ה'נספח  -לעובד מועצה ו/או חבר מליאת המועצה  -הצהרה בדבר העדר קרבה  .15.7

 "3ה' נספח " – פרטי המציע והצהרותיו .15.8

 "4ה' "נספח  –נוסח המלצה  .15.9

 "ו'נספח " – כתב התחייבות בנושא בטיחות וגיהות .15.10

 נספח "ז" –כתב הצעה והתחייבות .15.11
 

 בכבוד רב,           

    רותם ידלין, עו"ד                     

 המועצה האזורית גזר  תראש                       
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 ב' מסמך
 

 לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים –הסכם מסגרת 
 

 שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת ________
 
 –בין 

 
 אזורית גזרמועצה 

 99789בית חשמונאי  
 (המועצה ו/או המזמין -)להלן 

 
 מצד אחד

 
  –לבין 
 

                            _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(קבלןה)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(קבלןה)להלן: "       
 

 מצד שני

עבור  ותיקונים באוטובוסיםטיפולי תחזוקה לביצוע  02/2020והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל
 המועצה האזורית גזר, כמפורט בהסכם זה;  

 והואיל
 

  -נקבעה כאחת הזוכות במכרז בפרק  קבלןוהצעת ההגיש הצעה מטעמו במכרז  קבלןוה

   :'תיקונים כללים ותקופתיים, תיקוני שברפרק א ; 

   :'צמיגיםפרק ב; 

   :'מיזוג אווירפרק ג; 

   :'וכסאותרפדות פרק ד; 

   :'פחחות, מרכב וצבעפרק ה; 

  :'טאכוגרףפרק ו; 
 

וזאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה בישיבתה מיום ________________ 
 ע"י ראש המועצה ; רהאשר אוש

 

 ולהתקשר עמו בהסכם זה; קבלןוהמועצה החליטה לאשר את הצעת ה והואיל

הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים, והינו בעל ידע וניסיון רבים לביצוע  הקבלןו והואיל
 אלה; םפי דין ליתן שירותי-וכן כשיר ומוסמך על המועצההשירותים הנדרשים עבור 

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה; והואיל
 

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

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. חוזההמבוא ל .1.1

 החוזה.זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  חוזהכותרות סעיפי  .1.2

-חוזה זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו .1.3
 משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות השוליים.

זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל  חוזה .1.4
פה( בין -מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.

 מונחים/הגדרות .2

  –ה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן בחוזה זה תהינ

 מועצה אזורית גזר;  "המועצה"

 לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של המועצה; 02/2020מכרז מסגרת פומבי מס'   "המכרז"

 ראש מועצה אזורית גזר; "ראש המועצה"

 גזבר מועצה אזורית גזר;  "גזבר"

 ידם בכתב לצורך זה;-מנהל מחלקת תחבורה או סגנו או מי שהוסמך על "מנהל"

 קצין הרכב של המועצה או מי מטעמו.  "קצין הרכב"

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה   "הקבלן"
 ונספחיו;

הכלל( באוטובוסים שעל הקבלן לבצע כל טיפולי התחזוקה והתיקונים )ללא יוצא מן   "העבודה/ות" 
בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים ולהוראות חוזה הקבלנות על 

ו/או המנהל כפי  של המועצה קצין הרכב מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות
 (; "עבודות"תהינה משמעות זהה למונח  "שירותים"שתינתנה מעת לעת; למונח 

ועד שעה  06:30. בימי ו' וערבי חג משעה 17:00ועד השעה  06:30מים א' עד ה' משעה י "שעות עבודה"
לפני כניסת השבת/החג. המועצה תהיה רשאית לדרוש מתן שירותים גם לאחר השעות 

החל משעה אחת לאחר צאת שבת/חג ועד  –הנ"ל, או במוצאי שבת או ימי מנוחה וחג 
 יגים;וזאת במקרים דחופים או חר – 23:00השעה 

 ;הנמצאים בבעלות המועצה DAFאו  VOLVOאוטובוסים מתוצרת  "אוטובוסים" 

קבלן בעת הגשת הצעתו למכרז, הנושא את כל ההסמכות והאישורים המוסך שהציג ה "המוסך" 
 הנדרשים על פי הסכם זה.

לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על כל "חוזה זה/הקבלנות"
ו/או המנהל כפי שינתנו  קצין הרכב של המועצהמסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של 

  מעת לעת;

 כולל יום מהעצמאות; 1948-א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח18האמור בסעיף   "ימי מנוחה"

רים לצרכן הרשמי המתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מדד המחי "מדד"
מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות 

 למכרז.



 

 

 חתימה וחותמת המציע: _________________  

18 
 ענף הרכב  והמוסכים   - יהודה ארבל – ייעוץ מקצועי סומך עורכי דין.      -בראשכל הזכויות שמורות  ©

 מהות השירותים/העבודות .3

השירותים יכללו את כל עבודות האחזקה, התיקון והחלפת החלפים באוטובוסים נשוא המכרז/החוזה,  .3.1
וכל דבר הכרוך בהם והדרוש להבטחת פעולתם, תחזוקתם ושלמותם של האוטובוסים וזאת בהתאם 

  ע"י קצין הרכב. תבבכ תהמאושרת העבודה פרק אליו הגיש הקבלן הצעה ועל פי הזמנל

אית לפנות למי מהזכיינים שזכו בכל פרק לצורך ביצוע העבודות בהתאם לשיקול המועצה תהיה רש .3.2
באמצעות הזמנת  דעתה הבלעדי והמוחלט לצורך קבלת שירות בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידם

 ;עבודה כמפורט להלן

 או לחילופין             

ספציפית לצורך קבלת הצעת מחיר המועצה תהיה רשאית לפנות לכל הזכיינים שזכו באותו הפרק  .3.3
 ביחס לשירות מסוים שנכלל בפרק בו זכו הזכיינים.

ת המחיר של הזכיינים בהצעותיהם לא יעלו על הצעהצעות מחיר הזכיינים שזכו בפרק הרלבנטי  .3.4
  .במכרז

מחיר זהה )הזול ביותר(, תהא המועצה רשאית ביחס במקרה בו שתי הצעות או יותר יהיו בעלות  .3.5
לנקוט בהליך של התמחרות נוספת, לעניין המחיר, עד לקבלת הצעה הזולה  -לאותם קבלנים בלבד 

 ביותר.

 הזמנת עבודה  .3.6

בהזמנת  קבלןמעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה, תפנה המועצה למבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .3.6.1
לל כנספח להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( עבודה ספציפית בהתאם לנוסח הנכ

 "(. הזמנת העבודהלקבלת ציוד  בהיקף ספציפי  כמפורט בהסכם זה )להלן: "

 

 .הנדרשוסוג הטיפולים בהזמנת העבודה ייקבעו, היקף  .3.6.2

 

בהתאם ללוח הזמנים המפורט במפרט המצ"ב   על ידו בוצעוי קבלןשיוצאו ל עבודה הזמנות .3.6.3
 ., אלא אם כן יוסכם אחרת עם המועצהלהסכם זה

 . 

 למען הסר ספק, הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד.  .3.6.4

פי -פי דין למתן השירותים על-הקבלן יהיה בעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על .3.7
תקופת החוזה, לרבות תקופות האופציה )ככל שאלה תמומשנה(. המכרז והחוזה, וזאת לאורך כל 

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז והחוזה וכן את 
 פי כל דין.-הוראות הבטיחות והגהות של המועצה, וכן את ההוראות הבטיחות והגהות על

החלפים, כוח האדם וכל דבר אחר הדרוש לשם  הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, החומרים, .3.8
פי החוזה -ביצוע השירותים בצורה הטובה ביותר. הקבלן יבצע את העבודות הנדרשות ממנו על

במיומנות, במקצועיות באחריות, וידאג לחומרים ולחלפים, מחומרים טובים ואיכותיים ובכפוף 
כל עת, חלקי חילוף וכן את כל החומרים לתקנים המוכרים בישראל. הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו, ב

והכלים הדרושים והנחוצים לטיפולים ולתיקונים, בכמות שתאפשר מתן מענה מיידי לכל תקלה 
 באוטובוסים. 

הספק מצהיר  בנאמנות, במקצועיות, בתום לב ובמסירות.המכרז/חוזה  מתחייב לבצע הוראותהקבלן  .3.9
פי כל דין. הקבלן -מפחיתות את התחייבויותיו עלומתחייב כי כלל הצהרותיו בהתאם לחוזה אינן 

מצהיר ומתחייב עוד כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה על נספחיו 
פי החוזה בכדי להוות הפרת התחייבות כלפי -ולקיום חיוביו על פיו במלואם, וכי אין בהתקשרותו על

 צד שלישי אחר.

 .במסגרת הצעתו למכרזהגיש הקבלן  אותוהקבלן יעניק את השירותים למועצה באמצעות המוסך  .3.10
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)"קריאת המועצה"( ותעשה בכל אחד מהאמצעים קצין הרכב ידי -קריאה לביצוע העבודות תבוצע על .3.11
המפורטים: קריאה טלפונית; קריאה באמצעות הטלפון הסלולארי )בשיחה או בהודעה כתובה(; 

 ות הפקסימיליה; קריאת באמצעות הדואר האלקטרוני.קריאה באמצע

הקבלן ייענה לקריאת המועצה ויחל בביצוע העבודות באופן מיידי עם הגעת האוטובוס למוסך, וככל  .3.12
שנדרשים טיפולי דרך ולא יאוחר משעה וחצי ממועד קבלת הקריאה, וזאת במקביל למשלוח הזמנת 

 שירות )כהגדרתה להלן(.

י הקבלן למועצה, בהתאם להזמנת שירות בכתב, של המועצה לקבלן )"הזמנת השירותים יסופקו ע" .3.13
שירות"(. ההזמנה תישלח לקבלן בהתאם לדרכי ההתקשרות שנמסרו ע"י הקבלן למועצה )דואר 

כולל ציון סוג החלפים  אלקטרוני או פקסימיליה( . ההזמנה תפרט את סוג העבודות והשירות הנדרש
ותהיה חתומה ע"י  רה משוער וסיכום עלות התיקון לרבות משך התיקון.בהם ייעשה שימוש, שעתון חב

"המנהל" )כהגדרתו בסעיף ההגדרות שבחוזה הקבלנות(. הזמנת שירות בכתב היא תנאי לתשלום 
המועצה לקבלן בעבור השירות. בוצע טיפול מכל סוג שהוא ללא הזמנת שירות בכתב, לא ישולם בגין 

 השירות כל תמורה שהיא. 

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

עם קבלת הזמנת שירות, יפתח הקבלן כרטיס שירות בנוכחות נציג המועצה )"הכרטיס"(. בכרטיס  .3.14
( שעות ממועד משלוח הזמנת 3.5י )יירשם זמן משוער של גמר השירות, אשר לא יעלה על שלוש וחצ

השירות, למעט במקרים חריגים ומורכבים; לאור שעות פעילות ההיסעים במועצה יפעל הקבלן לסיים 
)בצהריים(, בכפוף לכך  12:00את הטיפול/השירות ביחס לאוטובוס/ים שהועבר/ו לטיפולו עד השעה 

 היום.באותו  08:30שהמועצה תעביר לקבלן הזמנת שירות  עד השעה 

הקבלן מתחייב כי תיקון התקלה ו/או הפגם ו/או הליקוי ו/או הקלקול וכיו"ב, שהודע לו עליו, יתוקן  .3.15
 גם לאחר שעות העבודה הרגילות באותו היום. –ברציפות וללא הפסקה עד להשלמת התיקון 

 הקבלן יעניק קדימות במתן השירותים לאוטובוסים של המועצה, על פני אוטובוסים אחרים אשר .3.16
 נמסרו לקבלן לצורך מתן שירות.

פי המכרז/החוזה בכל עת סבירה, ואף מחוץ לשעות העבודה -הקבלן יספק למועצה שירותים על .3.17
המקובלות, ובכל מקרה על הקבלן להעניק למועצה את השירותים בכל ימות השנה מלבד שבתות ימי 

  –מנוחה )כהגדרתם בסעיף ההגדרות בחוזה( וזאת כדלקמן 

 .17:00ועד השעה  06:30משעה  ה' –ימי א' 

 ועד שעה לפני כניסת השבת/החג. 06:30בימי ו' וערבי חג משעה 

ידי בוחן -כל תיקון, החלפה או עבודת אחזקה, וכל דבר אחר שיעשה במסגרת השירותים יאושרו על .3.18
רכב מטעם הקבלן, במועד שלפני הוצאת האוטובוס מהמוסך. היה וברצון המועצה גם לבדוק את 

בוס )בנוסף לבוחן הרכב( טרם הוצאתו מהמוסך ולאחר שהושלמה בדיקת הבוחן מטעם הקבלן, האוטו
 יאפשר הקבלן ביצוע בדיקה זו.

ידי המועצה או אי ביצועה, אינו מהווה אישור כזה או אחר לביצוע השירות -ביצוע הבדיקה על .3.19
רשאית המועצה, לפי ולתקינותו של האוטובוס; ובמקרה של אי תיקון ראוי או אי החלפה ראויה, 

  –בחירתה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 לדרוש מהקבלן לתקן באופן מיידי את הפגם/הליקוי או לבצע החלפה ראויה, ללא תמורה נוספת; 

 או

לתקן את הפגם/הליקוי בעצמה או באמצעות אחר )לרבות זכיין אחר במכרז( ולקבל מהקבלן החזר 
החלפה הראויה בתוספת עלויות גרירה/הובלה וכל הוצאה הוצאות מלא בעד התיקון הראוי או ה

 מסכום ההוצאה כולל מע"מ. 15%מתווספת אחרת ובתוספת שיפוי ו/או פיצוי מסוכם בשיעור של 
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 פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-כל זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה כלפי הקבלן על

ידי יצרן/יבואן האוטובוס לחלקי חילוף -האחריות הניתנת עלחרף האמור בסעיף זה לעיל, אם תקופת 
 פי התחייבות היצרן/היבואן.-ארוכה יותר מעבר לאמור לעיל, תהיה האחריות לחלקי החילוף על

נתגלעו חילוקי דעות לעניין טענת תיקון או החלפה לא ראויים בין המועצה לקבלן, יובא הנושא לבחינה  .3.20
שית אצל הקבלן, והסבר מנומק בנושא יועבר למועצה בתוך פרק זמן מיידית של ההנהלה הטכנית הרא

ימי עסקים. לא הסכימה המועצה עם הסבריה של הנהלה זו, יובא הנושא להכרעה  2שלא יעלה על 
משותפת של מנהל תחום תחבורה במועצה ושל מנהל ההנהלה הטכנית הראשית של הקבלן. לא הגיעו 

)או בפרק זמן אחר עליו הסכימו הצדדים במשותף(, יובא הנושא ימי עסקים  3הצדדים להכרעה בתוך 
 להכרעתו של מנהל אגף הרכב ושירותי התחזוקה במשרד התחבורה והחלטתו תהא סופית. 

המועצה תהיה רשאית לעכב ביצוע כל תשלום בגין השירות או כל חלק ממנו, עד להכרעה סופית בכל 
 אלא ראויה.מחלוקת בעניין תיקון לא ראוי ו/או החלפה 

החלפים לצורך ביצוע השירותים באוטובוסים יסופקו בידי הקבלן. כל החלקים/חלפים יהיו מקוריים  .3.21
באמצעותם יינתנו השירותים יהיו מקוריים וחדשים, אלא אם כן נקבע אחרת בכתב ובמפורש ע"י 

מראש עם  המועצה כי החלקים/החלפים יהיו חדשים ולא מקוריים או משומשים ורק אם סוכם מחירם
המועצה, בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ולאחר תיאום והסכמה בכתב של המועצה שתרשם 
במפורש בהזמנת השירות או בספח מתאים. הפריטים שיוחלפו יוצגו בפני נציג המועצה, וימסרו לו 

 לצורך בדיקה אם ידרוש זאת, ונכון הדבר גם לגבי הפריטים המוחלפים.

ידי המועצה, יהיו -רו מהאוטובוס, במסגרת התיקון, שאושר לתשלום עלחלקים/חלפים תקולים שהוס .3.22
שייכים למועצה ויימסרו לה, אלא אם כן נציג המועצה יורה אחרת, שהרי אז יהיה החלק/החלף התקול 

 לקניינו של הקבלן ויהיו באחריותו.

תקלה/הפגם הוא אוטובוסים לגביהם קיימת תקופות אחריות יצרן/יבואן לתקופה ו/או קילומטראז' וה .3.23
 . היצרן/יבואןבתחום אחריות היצרן/יבואן יטופלו/יתוקנו ע"י 

קבלן והתיקון לא יעלה על האצל  פי שיקול דעתה של המועצה, אוטובוס לאחר תאונה יוכנס לתיקון-על .3.24
הצעת מחיר לתיקון מהקבלן  סך הערכת המחיר של שמאי מטעם המועצה ו/או שמאי הביטוח /ואו

 ידי המועצה. -הזוכה שתאושר על

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לתיקונים לא ראויים ו/או פגם בביצוע העבודה, תקופת האחריות  .3.25
 הקבלןלתיקונים/לעבודה ו/או לפריט/חלק שהותקן תהיה לתקופה בחודשים כפי שהתחייב לכך 

ופת אחריות היצרן )באמצעות המציע( הניתנת בגין כל זאת מבלי להפחית ו/או לגרוע מתק בהצעתו
פריטים/חלפים/חלקים החלה ממועד גמר מתן השירות; כך שבכל מקרה אחריות לפריק/חלק לא 

 תפחת מאחריות היצרן/היבואן לכך. 

למען הסר ספק המועצה תהא רשאית לספק לקבלן חלקי חילוף אשר יובאו על ידה ועל חשבונה לצורך  .3.26
 ידי הקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר לכך.-ס עלהתקנתם באוטובו

במועצה )ו/או מי מטעמו( על גמר השירות  קצין הרכב -פול מתחייב הקבלן להודיע לבתום הטי .3.27
)ארבע( שעות לכל  4בהתייחס לכל הזמנת שירות ולהחזיר את האוטובוס נשוא השירות למועצה בתוך 

 היותר מגמר השירות.

 צוות עובדים  .4

יב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים הקבלן מתחי .4.1
 המוטלים עליהם ומכירים את אופן ביצוע השירותים נשוא החוזה; העובדים יהיו דוברי עברית.

פי חוק ודין; -הקבלן יעסיק עובדים בכמות ובמספר הנדרש לצורך ביצוע העבודות במלואן כמחויב על
יל כל חובה או אחריות על המועצה, בסמכותה של המועצה ובהתאם לשיקול דעתה לכפות על מבלי להט

 הקבלן להעסיק עובדים נוספים לצורך ביצוע עבודות החוזה.
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מיומן ומקצועי בתחום במוסך. מנהל העבודה חייב  מנהל עבודה/מנהל תפעולהקבלן חייב להעסיק גם  .4.2
בודה יהיה גם בקשר שוטף עם המועצה לצורך תיאום להיות נוכח במוסך בשעות העבודה. מנהל הע

ודיווח קיום ומילוי תנאי חוזה זה. כמו כן מנהל העבודה יהיה זמין בכל שעות היממה לקריאות ו/או 
 ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות החוזה, ללא תוספת תשלום.

ת שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל ידיו בביצוע העבודו-הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על .4.3
פי חוק. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי -זכות סוציאלית אחרת המחויבת על

פי דרישתה, אישורים -פיו ולהמציא למועצה, על-והתקנות שהותקנו על 1968-]נוסח משולב[, תשכ"ח
י להטיל עליה חובה כלשהי. כן ישלם מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו, כל זאת מבל

 והתקנו מכוחו. 1987-הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .4.4
חוקית, כפי שיידרש בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה 

 .1954-ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-על

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות מתמדת שלו או של פקחים  .4.5
 .1970-מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 ות וגיהותבטיח .5

במהלך ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש בכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים של  .5.1
וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים והנחיות של משרד  -העובדים ושל צדדים שלישיים 

סיק הקבלן העבודה והרווחה והנחיות הבטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת המפקח. לצורך כך, יע
 .חשבונו יועץ בטיחות-על

להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים/לא  תרשאי ועצההמ .5.2
מתאימים לדרישות הרשויות והמפקח, אולם אין בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

 והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. 

יחות המחייבים פי כללי הבט-הקבלן מתחייב כי צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם, על .5.3
פי תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, -וכן על ,ידי משרד העבודה והרווחה-והנהוגים בענף על

 פי הנדרש במכרז נשוא החוזה על כל נספחיו.-ועל 1997-התשנ"ז

כמו כן, הקבלן מתחייב לספק לעובדיו, למי שמועסק על ידו ולמבקרים ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות  .5.4
 .1997-ת בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"זהבטיחו

 הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף לחוזה. .5.5

 מעמד הקבלן וקיום חוקי עבודה .6

הקבלן  מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה, כי .6.1
לא מתקיימים יחסי עובד  המועצהלבין  ווכי בינ וביצוע העבודות בעל עסק עצמאי למתן השירותים ואה
במעמד של קבלן עצמאי  הקבלן הינו, ומעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין -

 החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת,ם וכי הוא יהיה אחראי לכל התשלומי
צוע וקיום כל דין הדן יקרנות סוציאליות וכו' וב טוח לאומי, תשלוםיכויי מס הכנסה, ביתשלומים ונ

 טוח עובדים ע"י מעבידים. ין ביבחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעני

מס הכנסה כעצמאי. כמו כן מצהיר  םא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלומצהיר בזאת כי ה הקבלן .6.2
 ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי. כעוסק מורשה לעניין מסם א רשווכי ההקבלן 

ין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין עובדי הקבלן ו/או יאין ולא ייווצרו בעתיד, לכל ענ .6.3
ועל המועצה לא תחול כל אחריות שהיא בקשר אליהם, לרבות אחריות בגין חו מועסקיו ו/או הבא מכו

 כל תאונה ו/או נזק שיגרמו להם. 
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יב להעסיק על חשבונו, לצורך ביצוע העבודות עפ"י החוזה מספר מספיק של עובדים בעלי הקבלן מתחי .6.4
הקבלן מתחייב . רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם כישורים הדרושים והמתאימים לבצוע העבודות

 .נאות ובטוח ואבזורלצייד את עובדיו בלבוש 

 .עבר עבירות כנגד המוסר ו/או נגד הרכושצוע העבודה כל אדם אשר יכי לא יעסיק בב מתחייבהקבלן  .6.5

 הקבלן לא יעסיק עובדי מועצה לא במשרה מלאה ולא במשרה חלקית.  .6.6

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה עובדים זרים, למעט מומחי  .6.7
דם, קבלן משנה או כל גורם חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין על ידיו ובין באמצעות קבלן כח א

אחר עמו יתקשר הקבלן. בסעיף זה "עובדים זרים": עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי 
האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד 

יחו )הסדרים כללים בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצות עזה ואזור יר
תושב חוץ  -"מומחה חוץ"-ו/או כל דין. בסעיף זה 1994-והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תושב ישראלי שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם, כדי 
ת. )א( שוהה בישראל לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודי

כדין. )ב( בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. )ג( בעד עיסוקו בתחום 
מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, 

 כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה האחראי  הקבלן ישא לבדו בכל התשלומים .6.8
היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד 

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח  -חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 
סה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק לאומי, ניכויי מס הכנ

, תשלומים 1963-, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג1958-הגנת השכר, תשי"ח
, תשלומים והפרשות 1951-כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל לקופות גמל או קרנות 
דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף 

 להם או במקומם.

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .6.9
 פי החוזה.-טיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ועלב

, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או המועצהשפה את י הקבלן .6.10
ו/או על ידי  וו/או אחר מטעמ וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או  הקבלןמאת המועצה תביעה שיופנו נגד 

מורשה או יחסי סוכנות או  -מעביד או יחסי מרשה  -כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד צד שלישי 
ו/או מי הפועלים מטעמו בהענקת עבודות למועצה ו/או  הקבלןלבין  המועצהיחסי שותפות בין 

ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל  הו/או אחר מטעמ המעובדי
וב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו חיוב, חבות, ח

 הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

בגין  שמועצהלבין  הקבלןמוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין  .6.11
ם למועצה בהתאם לחוזה זה, המעניקים שירותי הפועלים מטעמוו/או הקבלן על ידי  ותהניתנ עבודותה

ישא הקבלן בכל הסכומים אשר על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד,  הו/או אחר מטעמ המטעמ
 נפסקו כנגד המועצה בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

-למועצה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה על .6.12
פי דין -פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, כאמור בחוזה, כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה על

 לתבוע בשל כך.

הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את המועצה בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה  .6.13
עניין העבודות ולרבות מעביד, לרבות כאילו אשר יופנו איליו ב-שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד

 כאילו שיופנו איליו מכל סיבה אחרת.

  אחריות, שיפוי וביטוח .7
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היה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה י הקבלן .7.1
, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, ציודהו/או ל אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, למועצה

ו/או נותן שירותים  הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלןלרבות לעובדי 
ה, אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, מפעילות הקבלן במוסך. יובהר כי אחריותו של הקבלן תחול מטעמ

 תום תקופת החוזה. גם לגבי כל מקרה של רשלנות מצידו שיתגלה לאחר

הקבלן מקבל על עצמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים עפ"י דין ועפ"י טבע העבודות הנדרשות  .7.2
בחוזה, כדי למנוע נזק לרכוש המועצה ו/או לכל הבא מטעמה, כשהם במשמרתו של הקבלן ו/או 

 במקומו ו/או בחזקתו ו/או במוסך ו/או בשליטתו או של מי מטעמו.

ל האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, וכל חוהקבלן תעל  .7.3
 הקבלןשל  ונותן שירותים מטעמ שלנזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי  הקבלןמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו למועצה, 
תוך כדי או עקב ביצוע או אי  של עובד ו/או פועל של הקבלן, כל זאתו/או לגופו ו/או לרכושו  ,וכלשה
, לרבות עקב הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או זה חוזהעל פי  הקבלן התחייבויותהשירותים ו/או ביצוע 

מחדל ו/או שירות לא מקצועי ו/או עקב שימוש בחומרים ו/או חלפים ו/או אביזרים ו/או 
 נוזלים/שמנים/דלקים לקויים/פגומים וכיו"ב.

פי חוזה זה, תהיה -על ן שבו חייב הקבלן לפצותה ו/או לשפותהיאם יגיש צד ג' תביעה נגד המועצה בעני .7.4
פוי כח יתן ייוהמועצה תבמקרה כזה רשאית המועצה עפ"י שיקול דעתה להעבירה לטיפול הקבלן 

 את ההגנה מטעם המועצה. לפרקליטיו של הקבלן על מנת לנהל על חשבונו 

אבד, נגנב או ניזוק אוטובוס של המועצה או ציוד שלה או חלק ממנו, בעוד האוטובוס או החלק או  .7.5
הציוד נמצאים בחזקתו של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או בשליחותו, אחראי הקבלן אחריות מלאה על 

ת, עובדה או השקעה שביצע האובדן, הגניבה או הנזק, והמועצה תהא פטורה מתשלום בעד כל השירו
הקבלן באוטובוס. אולם, אם הוכיח והראה הקבלן כי האובדן, הגניבה או הנזק כאמור, נגרמו עקב כוח 

יהיה הקבלן מופר מאחריותו האמורה ובלבד שלא עשה מעשה או מחדל שתרמו במידה כלשהי  –עליון 
ר. נטל ההוכחה והראיה להוכיח לאובדן, לגניבה או לנזק, ובלבד שהקבלן מבוטח בגין הנזק כאמו

 מוטל על הקבלן. –להראות כאמור 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם והעסקת קבלני משנה .8

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או את  .8.1
אחר כלשהו, זולת  חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף

עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של המועצה 
בכתב ומראש. ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר 

או המחאת נתון לשיקול דעתה של המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. ההסבה 
ידי המועצה מצד אחד לקבלן מצד שני -הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על

 ולנמחה מצד שלישי.

נתנה המועצה את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  .8.2
ו/או מחדל של מבצעי  פי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה-מאחריותו והתחייבויותיו על

 העבודות.

על הקבלן להודיע במסגרת  – שלא באישור קצין הרכב יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לא   הקבלן .8.3
, כתובת קבלן המשנה שם קבלן המשנה, –תוך ציון  –הסכם זה מראש על קבלני המשנה איתם יעבוד 

הסמכות נדרשות אצל קבלן המשנה הימצאות וכן  – וותק קבלן המשנה, הסמכות קבלן המשנה
האחראי בפני המועצה לעניין כל עבודה  .ת מהקבלן, לרבות שרותים ייעודייםבהתאם לדרישו

 שהתבצעה על ידי קבלן משנה יהיה "הקבלן" החתום בהסכם זה.

" עבור הקבלן"אף כי ביצע את העבודה בשליחות  קבלן המשנהלמועצה לא יהיה כל קשר משפטי עם  .8.4
ין למועצה כל קשר חוזי עם קבלן המשנה, לרבות יחסי עובד מעסיק, יחסי קבלן ומקבל המועצה. א

 שרות, 

הקבלן יישא בפני המועצה באחריות מלאה לכל נזק ו/או מחדל של קבלן המשנה לרבות נזק  .8.5
 לאוטובוסים, נזק לצדדים אחרים, או תביעה או דרישה כל שהיא של קבלן המשנה מהמועצה.
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 הפרת החוזה .9

-ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם להזמנות שירות אשר הוכנו עללא  .9.1
ידי המועצה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של המועצה, רשאית המועצה  להתרות בו ולדרוש את 

 פה או בכתב.-ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

( שעות מרגע קבלת/הודעת ההתראה 24תוך עשרים וארבע )לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא ב .9.2
)או פרק זמן אחר עליו תורה המועצה עפ"י שיקול דעתה(, תהיה המועצה רשאית להפסיק את ביצוע 

ידי הקבלן לפרק זמן משתנה ולבצע את העבודות בעצמה ו/או למסרה לאדם אחר ולחייב -העבודות על
 לה בנדון.את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו 

הודיעה המועצה לקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם המועצה לקבלן רק תמורת העבודות  .9.3
ידי המועצה, בניכוי ו/או בפחתה ו/או בקיזוז -שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

עקב ו/או כתוצאה  פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות המועצה-כל סכום לו זכאית המועצה מהקבלן על
 ידי הקבלן.-מהפרת החוזה על

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה המועצה רשאית לפעול בהתאם לכתב/י הערבויות האוטומטיות אשר  .9.4
ניתנו לה בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או 

 חלקה.

ל המועצה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה ש .9.5
 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן  .9.6
חוזה, המזכה את בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של ה

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-המועצה בכל סעד על

 תקופת החוזה .10

חודשים החל מיום ____________ וכלה  12פי חוזה זה הינה לתקופה של -תקופת ההתקשרות על .10.1
תקופות נוספות  4(. תקופת החוזה ניתנת להארכה של עד תקופת החוזה –ביום ____________ )להלן 

 (; התקופה המוארכת –( חודשים נוספים או חלק מהם בכל פעם )להלן 12) עשר-בנות עד שנים

 האופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת למועצה בלבד ומצויה תחת שיקול דעתה הבלעדי.

במהלך תקופת החוזה רשאית המועצה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות  .10.2
יום. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כספית אחרת למעט  30פי חוזה זה בהודעה מוקדמת של -על

-זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין מתן השירותים בהתאם לקבוע בחוזה זה, ואשר  שניתנו על
 ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה.

 תמורה .11

סך של בתמורה לביצוע כל העבודות עפ"י חוזה זה ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם המועצה לקבלן  .11.1
______________ ₪ לא כולל מע"מ לשעת עבודה בהתאם להצעת הקבלן במסגרת המכרז במכפלת 

 .בהתאם לשעתון היצרן לצורך ביצוע העבודותמספר השעות שנדרשו 

ככל שלצורך ביצוע העבודות יידרשו חלפים, עלות החלפים תהיה בהפחתת שיעור של __% הנחה  .11.2
 מהמחירון הרשמי בהתאם להצעת הקבלן במכרז.

ככל שלצורך עבודה ספציפית ניתנה הצעת מחיר משופרת ע"י הקבלן, אזי התמורה תקבע בהתאם  .11.3
 להצעת המחיר המשופרת. 

 , התמורה תשולם בהתאם להצעת הקבלן המכרז וכדלקמן:ביחס לפרק ב' צמיגים בלבד .11.4
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 התמורה המבוקשת ע"י הקבלן במסגרת המכרז, לא כולל מע"מ 

 הרכבה ואיזון גלגלים  יובהר כי התמורה כוללת: פרוק, 

  295/80/22.5           ברינגסטון

       295/80/22.5                מישלין

  295/80/22.5           קונטיננטל

  295/80/22.5            סומיטומו 

  תיקון תקר

-התשלום יהיה אך ורק עבור העבודות בפועל שביצע הקבלן, ובהתאם לעבודות אשר הוזמנו בפועל על .11.5
לקבלן לא ישולם כל סכום בעבור והמתועדים בהזמנת העבודה החתומה על ידי המזמין. ידי המועצה; 

ודה ידי הקבלן; התמורה לשעת עבודה תחושב עפ"י שעות העב-עבודות שלא הוזמנו ו/או לא בוצעו על
בפועל שניתנו לשם מתן השירותים, וככל שהמדובר בחלקי שעה ישולם לקבלן החלק היחסי מסכום 

 התמורה לשעת עבודה.

. מדד הבסיס יהיה המדד כהגדרתו מחירי הקבלן לשעת עבודה בלבד יהיו צמודים למדד כהגדרתו לעיל .11.6
 12 -בסעיף ההגדרות הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. ההצמדה למדד תעשה אחת ל

מיום חתימת חוזה הקבלנות. ההצמדה לא תחול רטרואקטיבית, אלא מיום ביצוע  םחודשים קלנדאריי
 ההצמדה ואילך.

 .כחוק"מ מע יתווסףההפחתה /ההנחה לאחר הקבלן ולמחירי המוצמדים הקבלן למחירי .11.7

על כל שירות שביצע הקבלן באוטובוסים של המועצה ימסור הקבלן למועצה חשבונית מס נפרדת מיד  .11.8
עם גמר השירות, דהיינו במועד החזרת האוטובוס מהמוסך וזאת עד היום האחרון לחודש הקלנדארי 

 ו.( לחודש הקלנדארי הבא אחרי5בו ניתן השירות ולא יאוחר מהחמישי )

 ידי המועצה לקבלן.-לכל חשבונית תצורף הזמנת השירות שנמסרה על

  –הקבלן יציין בכל חשבונית מס אשר תוגש למועצה בגין השירות את הפרטים הבאים 

 מספר הרישוי של האוטובוס. .11.8.1

מספר הקילומטרים המדויק שנסע האוטובוס נושא השירות כפי שהיה בעת הגעה למוסך  .11.8.2
 רות.וכפי שהיה בתום מתן השי

 תאריך תחילת וגמר השירות )יום ושעה(. .11.8.3

אזכור פרטי הזמנת השירות, לרבות מספר סידורי, תאריך הוצאת ההזמנה ותאריך הגשת  .11.8.4
 ההזמנה לקבלן.

 תיאור מדויק של כל השירות שבוצע בציון קוד הפעולה כפי שהוא מופיע בשעתון היצרן. .11.8.5

"י מחירי הקבלן, וסך כל שעות מחיר שעת עבודה כשהוא מעודכן ליום הגשת החשבונית עפ .11.8.6
 העבודה בפועל שבוצעו במסגרת השירות.

שם כל חלק שהוחלף ומספרו  –ככל שהוחלפו חלקים/חלפים ו/או שמנים/דלקים/נוזלים/גז  .11.8.7
הקטלוגי בקטלוג היצרן, סוג החלקים שהוחלפו )חדשים, מקוריים, ישנים, משומשים, 

ם/הגז שהוחלפו/הוספו לאוטובוס, והמחיר חילופיים וכיו"ב(, סוג השמנים/הדלקים/הנוזלי
 המשולם בעבורם עפ"י מחיר הקבלן כשהוא מעודכן ליום הגשת החשבונית.

 הינו תנאי להעברת התשלום. והדו"חות מובהר בזאת כי מתן החשבוניות  .11.9

ידי הקבלן בהתייחס לחודש -חשבוניות המס ונספחיהן שהוגשו על את סך כל  יבדוק קצין הרכב .11.10
 .לצורך אישור ניתנו השירותים הקלנדארי בו
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חיבור כל סכומי חשבוניות המס שהוגשו ואושרו באותו חודש קלנדארי בניכוי ו/או הפחתה ו/או קיזוז 
כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע למועצה יהיה התמורה החודשית לה זכאי הקבלן בגין אותו חודש 

 קלנדארי.

 יום. 45עד תשולם בתנאים של שוטף +  התמורה החודשית שאושרה .11.11

, כל עלויות האיסוף והפינוי של חלקי רכב מקולקלים/שבורים ו/או שמנים ו/או למען הסר ספק יובהר .11.12
דלקים ו/או כל נוזל/חומר אחר שהוצאו מהאוטובוסים לשם טיפולם ו/או אחזקתם וכיו"ב יתבצעו ע"י 

ם במלוא עלויות סילוק החומרים הנ"ל לאתרי הקבלן ויחולו על חשבונו. הקבלן ישא על חשבונו ג
 מיחזור ו/או לאתרי טיפול פסולת המורשים עפ"י חוק.

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .12

ותוך המועד שנקבע  קצין הרכב לשביעות רצונם של הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות  .12.1
ן במועד את הליקויים כאמור, המועצה רשאית לתקן את ידם לתיקון הליקוי/הפגם. לא תיקן הקבל-על

הליקויים/הפגמים בעצמה או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן. תיקנה המועצה את הליקויים 
 15%כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

אחר העומד לרשות המועצה בעניין זה ובמקרים הוצאות מיוחדות. אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד 
 מעין אילו.

או גורם מוסמך אחר מטעם המועצה במהלך  קצין הרכב ידי -אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על .12.2
העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי 

לקבלן סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי להפחית מגובה התמורה החודשית קצין הרכב 
המועצה על גרימת הליקוי. בתום כל חודש קלנדארי יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז 

 בגין כל אחד מהם, ויעבירם לקבלן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל  .12.3
הקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל מ

פי -פי חוזה או על-המועצה לשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן למועצה ו/או לצד שלישי על
 פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.-פי חוק ו/או על-דין או על

על הקבלן להשבית, באופן חלקי או באופן מלא, את העבודות נשוא החוזה )ו/או עיכוב חל איסור  .12.4
בביצוע העבודות(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו 

 ו/או כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם המועצה ו/או מכל סיבה אחרת.

ב תחת ידיו את האוטובוס/ים של המועצה אשר הועברו לטיפולו מכל כמו כן חל איסור על הקבלן לעכ
סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך 

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

וס/ים של המועצה ישלם השבית הקבלן את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ו/או עיכב תחת ידיו אוטוב
הקבלן למועצה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשווי האוטובוס/ים הנדרש/ים לטיפול אצל 
הקבלן; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של המועצה לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות 

ביצוע. כמו כן רשאית סכומים כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות ה
 המועצה לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות הקבלן.

פי כל דין ו/או -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המועצה על .12.5
קבלן/נים או עובדים אחרים חוזה זה, הרי שהמועצה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק 

בביצוע העבודות )או חלקן( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל 
 הוצאות מיוחדות של המועצה. 15%ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 פיצויים מוסכמים .13

רשאית להפחית מתמורה ו/או לגבות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תהיה  .13.1
ו/או  .מהקבלן פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם

בהתאם למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות 
  -כמפורט להלן
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 סכום בש"ח  ה בכל מקרהנושא / ליקוי / פיצוי מוסכם ליחיד מס' סידורי

 אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע לצורך  1

 ובלבד שהעיכוב לא אושר מראש ע"י קצין הרכב 

  יום₪ ל 300

 נזק פיזי שנגרם בעקב הטיפול באוטובוס 2

 באישור שמאי רכב מוסכם, או קצין הרכב

 על פי דוח שמאי, או מחיר מוסכם ומאושר 

 על ידי  על ידי קצין הרכב של המועצה 

במקרה בו הנזק שנגרם מכוסה ע"י חברת ביטוח, 
אחוז מסך  5המוסך יזכה את המועצה בשיעור של 
 עלות התיקון המאושר על ידי השמאי.

 כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ. .13.2

 .קבלןהחשבונית הכולל שיוציא ההסכומים כאמור יופחתו מסכום  .13.3

לא תהיה כל תביעה או טענה  קבלןקביעת המנהל לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ול .13.4
 מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בגין כך. 

למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים  .13.5
 "פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות המועצה הן במצטבר. לרשות המועצה ע

 ביטול ההסכם  .14

מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים למועצה, לפי חוזה זה ולפי כל דין הרי בכל אחד מהמקרים  .14.1
( ימים, 30)לושים הבאים תהא המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת התראה בת ש

  –או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת לבטל את חוזה זה ו/

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך משפטי  .14.1.1
שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע 

 .מוטעה

 פי חוזה זה.-יותיו עלאם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבו .14.1.2

אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם  .14.1.3
 הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  .14.1.4
, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם

ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה -מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע 

וא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שה
 .1983-למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והקבלן הפסיק/השבית את העבודה ללא סיבה מספקת, לדעתה של המועצה, או אם  .14.1.5
 הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

מהלך ביצועה ו/או כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את  .14.1.6
-ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על
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פי לוח -ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על
פי חוזה זה ואינו -הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על

ידי המנהל בהודעה שנמסרה -( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על3וך שלושה )מציית ת
לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה 

   ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או  .14.1.7
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן 10יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה )

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-אחר כפי שנקבע על

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות   .14.1.8
 ובכתב. בלי הסכמת המועצה מראש

הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או  .14.1.9
 ידי נותן ההוראה.-תוך הזמן שנקבע לכך על

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או  .14.1.10
כדי להשפיע על ההתקשרות עם שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה 

 הקבלן.

 הקבלן מפר את הוראות הדין בקשר למתן השירותים ו/או הפעלת המוסך. .14.1.11

באם נסגר המוסך של הקבלן, והקבלן לא העמיד במקביל מוסך חלופי בשליטתו בו ראוי  .14.1.12
 וניתן לבצע את העבודות נשוא החוזה.

נקת למועצה בגין הפרת חוזה, אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוע
 פי כל דין.-פי כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על-על

הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית המועצה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן   .14.2
 )ביחד או בנפרד(

 ידי הקבלן;-זה זה עללחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חו .14.2.1

 לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי; .14.2.2

פי -לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על .14.2.3
חוזה זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם 

 נותיו.באמצעות קיזוז מחשבו

 המועצה כמפעל חיוני  .15

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים"  .15.1
והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד 

  -או יותר מהחוקים הבאים 

ך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמ .15.1.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .15.1.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .15.1.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38להוראות סעיף הכרזה על מצב חירום בהתאם  .15.1.4
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ו/או הוראת כל  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .15.2
דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא 

 חוזה זה.

 שונות .16

ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או סתירה  גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה .16.1
מנת לקבל -בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן לגזבר על

 .ידי הגזבר יהא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן-הפירוש אשר יינתן עלהנחיות בדבר הפירוש הנכון. 

 הואן להסיק ממנו כי יאוזה אין פירושו  חוזההוראה כלשהי של  על הפרה של אחד הצדדיםויתור של  .16.2
 זה.חוזה וותר על הפרה נוספת של י

בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב כהתחייבות  הצדדים מסכימים ומצהירים .16.3
לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא  אפשרותעצמאית ונפרדת, והעדר 

גרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או יי
, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו

יאפשר אכיפתן בהתאם ש כךה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן אאכיפתן, הור
 לדין החל.

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לפרסם, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם כלשהו, כל  .16.4
שר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף ביצוע חוזה זה, תוך תקופת החוזה, לפניה או ידיעה שתגיע אליו בק

 לאחריה.

כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר  .16.5
המשפט -לכך, יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז מרכז בהתאם לסמכותם העניינית של בתי

 הצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה.במחוז, ו

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה.  .16.6
שעות ממועד  (72שבעים ושתים )למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 

בכפוף לאישור  ביום בו נשלחה -בפקסימיליה  אם נשלחה, במועד מסירתה -, אם נמסרה ביד המשלוח
 בכפוף לאישור טלפוני של קבלת ביום בו נשלחה –ואם נשלחה בדוא"ל  הודעת הפקס טלפוני של קבלת

 .דוא"להודעת ה

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 מועצה אזורית       הקבלן
 גזר
 
 
 

  

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
מורשי החתימה של הקבלן, וחתימתם, בצירוף  -_______________________ת.ז __________________ 

       חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.
         

 ____________, עו"ד       
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 1נספח ב'

  מפרט טכני/שירותים

 ותקופתיים, תיקוני שבר תיקונים כלליים -פרק א'  .1

הרמה מתאימים , ציוד במוסך יהיה כל הציוד הנדרש לטיפול ותיקון באוטובוסים לרבות, מתקני 
מקוריים, כלי וציוד אבחון תקלות נדרש לטיפול  ותוכנות לדיאגנוסטיקה עדכניות, חלפים

 .באוטובוסים

 לוח זמנים לביצוע העבודות:

 שעות. 4יש להשלים בתוך  –טיפול תקופתי 

 שעות. 6יש להשלים בתוך  –תיקון שבר 

 צמיגים  -' בפרק  .2

לרבות מכשור להרמה ואיזון גלגלי  –פול בצמיגי אוטובוסים כל הציוד הנדרש לטי יהיהמוסך ב
 .גלגליםיכללו פירוק, הרכבה ואיזון השירותים  .ולפחות שתי עמדות עבודה אוטובוסים

 לוח זמנים לביצוע העבודות:

 יש להשלים ביצוע העבודות בתוך שעה.

 טיפול במזגנים -פרק ג'  .3

המותקנות   SUTRACKכל הציוד הנדרש לטיפול במערכות מיזוג אויר מיסוג  יהיהמוסך ב
 .  עמדות הרמה לעבודה בגובה 2כולל לפחות  באוטובוסים נשואי המכרז

 לוח זמנים לביצוע העבודות:

 יש להשלים טיפול בתוך שעתיים.

 רפדות וכסאות –' דפרק  .4

 .ברפדות ובכסאות ולפחות שתי עמדות עבודהכל הציוד הנדרש לטיפול  יהיהמוסך ב

 לוח זמנים לביצוע העבודות:

 יש להשלים טיפול בתוך חמש שעות.

 פחחות מרכב וצבע –' הפרק  .5

 לוח זמנים לביצוע העבודות:

 יש להשלים טיפול בתוך חמש שעות.

 טאכוגרף –' ופרק  .6

במוסך יהיה כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול, תיקון וכיול מערכות טאכורגף ולפחות  
 עמדות עבודה.2

 לוח זמנים לביצוע העבודות:

 יש להשלים טיפול בתוך חמש שעות.
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 נספח ג' 

 _____________לבין  גזר אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה האזורית

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 :שם
 גזר מועצה אזורית

 שם 
 

 

 נדל"ן☐ 

 שירותים ☒ 

 אספקת מוצרים☒ 
 

 

 משכיר☐ 

 שוכר☐ 

 זכיין☐ 

 קבלני משנה☐ 

 מזמין שירותים☒ 

 מזמין מוצרים☒ 

מועצה אזורית והגופים  ☒ 
 המשתייכים אליה . 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 : בית חשמונאי מען
9979809 

 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 נוספים כיסויים עצמית השתתפות
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
 

        309 
313 
314 
316 
318 
328 

         
         
         

 4,000,000     צד ג'
לאירוע 

ולתקופת 
 הביטוח

 ₪   302 
304 
309 
315 
318 
321 
322 
328 
329 

אחריות 
 מעבידים

    6,000,000 
 -לתובע ו

20,000,000  ₪
לאירוע 

ולתקופת 
 הביטוח

 ₪   304 
315 
319 
328 

אחריות 
 המוצר

         

אחריות 
 מקצועית

 מוסכים

    2,000,000  ₪   302 
304 
311 
321 
325 
328 
332 6 

 חודשים
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 כיסויים

 אחר
ביטוח 

 סחר רכב

         

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 טיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של המועצה

 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
)לדוגמא:  סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 1ד' נספח 
 

 נוסח ערבות הצעה 
 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________                   המועצה האזורית גזר 

 ______________מיקוד:    
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ., 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
אנו ערבים בזה  ,אזורית גזר לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של מועצה 02/2020למכרז פומבי מס' 

 . שקלים חדשים(אלפיים ) ₪  2,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלֹ 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
לדרוש את אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 "ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 11/05/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה.  11/05/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  11/05/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 1 נספח ה' 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:וכי 

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1
אשר פרסמה המועצה האזורית גזר,  02/2020(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - )להלן

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -לן לביצוע העבודות נשוא המכרז )לה

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

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-)רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זרים )איסור הע2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת  1987-ר מינימום, התשמ"זשכ

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      ים.עובד 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 נייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.לבצע פ

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
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 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ה' 

 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד 

 המועצה(  -מועצה אזורית גזר )להלן 

 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן  .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   02/2020מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .2
 הקובע  כדלקמן :  1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

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

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ לחוזה או לעסקה עם 
 אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  .2.2
 הקובע: 

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר  
 ובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. חבר מועצה או קר  -מועצה״  

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי:  59סעיף  .2.3

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

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן   .3.1
 או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  אין  .3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3
אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי  .4

 לא נכונה. 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3יאת המועצה ברוב של )מועצות אזוריות(, לפיהן מל
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו  'א 89התקשרות לפי סעיף 

 ברשומות.
 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  

 אישור עו"ד : _________________
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 3ה' נספח 

 פרטי המציע והצהרותיו 

 לכבוד 

 מועצה אזורית גזר

החתימה מטעם המציע  אנו הח״מ, ___________________ ת.ז.____________, מורשי
  -____________________________________________, ח.פ. _________________________ )להלן

, מצהיר עבור המועצה האזורית גזר טיפול ותחזוקה באוטובוסיםלביצוע עבודות   02/2020המציע( במכרז מספר 
 כדלקמן:

 להלן פרטים על המציע  .א
 שם המציע  

 ת.ז. / ח.פ.  

 כתובת משרדי המציע  

 טלפון קווי  

 פקס  

 כתובת דוא"ל  

 שם איש הקשר*  

 טלפון איש הקשר  

 המציע של   התמחותתחומי   

 

 פירוט ניסיון המציע   .ב
 

מספר שנות   שם הלקוח

 עבודה

זהות, תפקיד ,  -פירוט איש קשר   תחומי העבודה

  טלפון 
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 הצהרות המציע  .ג
 על המציע לסמן את הצהרותיו בהתאם לפרק במכרז אליו הוא ניגש 

   תיקונים כללים ותקופתיים, תיקוני שבר  בלבד עבור פרק א' הצהרה 

 מפעיל מוסך שיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול באוטובוסים מסוג  מציעהDAF או 
VOLVO  לרבות ולא רק, מתקני הרמה מתאימים, ציוד ותוכנות דיאגנוסטיקה עדכניות, כולל

מחסן חלפים בו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף, אביזרים וחומרים נדרשים לאחזקה וטיפול 
 באוטובוסים/רכבים.

   צמיגים  בלבד  -עבור פרק ב'הרה הצ

 מפעיל מוסך שיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול בצמיגי אוטובוסים מסוג  מציעה
DAF  אוVOLVO  ,עמדות עבודה לפחות, מתקני הרמה מתאימים, מכשור  2לרבות ולא רק

לאיזון גלגלים, כולל מחסן ציוד בו מוחזקים בין היתר צמיגים לאוטובוסים בתנאי אחסון 
 .נאותים

   מיזוג אוויר  בלבד עבור פרק ג' הצהרה 

 שיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול במערכות מיזוג אוויר מפעיל מוסך  המציע
לפחות, מכשור  עמדות עבודה בגובה 2, לרבות ולא רק VOLVOאו  DAFבאוטובוסים מסוג 

חלקי בו מוחזקים בין היתר  ציודמחסן  , כוללSUTRACKלטיפול במערכות מיזוג אוויר מסוג 
 . SUTRACKחילוף למערכת מיזוג אוויר מסוג 

   רפדות וכסאות  בלבד  עבור פרק ד' הצהרה 

    .למציע כל הציוד, החומרים  והפריטים הנדרשים לתיקון הכסאות ומוצרי הרפדות באוטובוסים 

   פחחות, מרכב וצבע  בלבד תנאי סף עבור פרק ה'

 שיש בו את כל המכשור והציוד הנדרשים לטיפול בעבודות פחחות, מרכב מפעיל מוסך  המציע
עמדות עבודה לפחות וציוד מיוחד  3לרבות ולא רק,   VOLVOאו  DAFוצבע באוטובוסים מסוג 

 למתיחת אוטובוסים.

   טאכוגראף תנאי סף עבור פרק ו'

  למציע כל הידע והציוד הדרוש לצורך התקנה, כיול, בדיקה ואישור טאכוגראף באוטובוסים מסוג
DAF  אוVOLVO. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .ד
_________ 

 חתימה         

 אישור

____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 4ה' נספח 

 
 כתב המלצה

 
 לכבוד

 מועצה אזורית גזר
 (המועצה –)להלן  

 
 אישור והמלצה על ביצוע עבודות  הנדון:

 
 

שם הגוף הממליץ: _________________, שם הנציג בגוף הממליץ ותפקידו: ____________________, 
 טל': ______________.

 
( הרינו "המציע"_________________ )  / ח.פ לבקשת __________________________, מס' זיהוי

מסוג  מאשרים בזאת כי המציע העניק לנו שירותי טיפול ואחזקה
______________________________________________________________________ _______ 
החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________  ____________תוצרת  אוטובוסיםב

 )חודש/שנה(.
 

ים אשר היה נתון לטיפולו של המציע באותה התקופה כלל _______ אוטובוסים )יש לרשום את צי האוטובוס
 מספר האוטובוסים(.

 
 

 
 תאריך: ________________

 
 שם הממליץ: __________________, תפקיד: ______________

 
 
 
 

 חתימה: _______________
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 ו' נספח  

 כתב התחייבות בנושא בטיחות וגיהות
 

( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת קבלת טיפולי תחזוקה "המועצה") גזרהואיל ומועצה אזורית 
( מבצע את העבודות "הקבלן"ותיקונים באוטובוסים של המועצה ולוודא כי ___________________________ )

 הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.פי כל דרישות דיני וכללי -על
 

 –לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה כדלקמן 
 
הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע  הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח אדם  .1

 מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.

 

 ועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה.הוא מכיר ויד .2
 

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים הקיימים  .3
תעבורה אלו וכי באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות, מכונאות ו

ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי 
 המועצה ועוברי אורח.

 
העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות, מכונאות והתעבורה, וכי  .2

ם, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיי
 כנדרש.

 
פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות, המכונאות והתעבורה -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .3

ן הפיקוח החלים על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארגו
 .1999-על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט

 
הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות, המכונאות והתעבורה  .4

בהתאם להוראות דיני הבטיחות, המכונאות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת 
באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות 

 והוא פוטר את המועצה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
 

תם, לרבות בהתאם הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבוד .5
, ולנקוט בכל אמצעי 1961-ותקנות התעבורה, התשכ"א 1997-לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

 הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות.
 

למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני  .6
 חות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.הבטי
 

לדווח למשרד העבודה )משרד הכלכלה והתעשייה אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה  .7
 ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד. 3שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל 

 
 ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי המכרז.אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית  .8

 
 

 שם המציע: ______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד __________________.
 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: _________________________, ת.ז. __________________________.
 תאריך: __________________. ________________________.חתימה וחותמת של המציע: ________
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 'חמסמך 

 
 והצהרת המשתתף הצעת 

 
 

 לכבוד
 תאריך __________    "המועצה"( –המועצה האזורית גזר )להלן 

 ג.א.נ., 

 הצעת והצהרת המשתתף

 02/2020מכרז פומבי מס' 

 המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם, ביקרנו  .1
 בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.

המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל האמור הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי  .2
במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 ראש על טענות כאמור.

רז, אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכ .3
 ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה  .4
האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים את 

נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים  השירותים 
 "(.התמורה ותנאי התשלום)להלן: "

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת השירותים  .5
לעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה למשתתפים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הב

 ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים במועד הקבוע  .6
 לעשות כן באם נזכה במכרז.במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
יום נוספים,  90למשך  להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה

וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים 
מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז 

 ו/או כל דין.

 יכם, כדלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפ .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)
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פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז  -הכל כפי שייקבע על ידכם  - אחר

 והחוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל  .10
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר יגרע -הצעתנו וקבלתה על
מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז. אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים 

פי הוראות -נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על
 החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.

נו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב א .11
 בינינו לבניכם.

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה והצעתנו  .12
יד בידכם ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפק 7תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 

בטוחה, כמתחייב מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי 
הערבות שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים 

ז וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכר
 ו/או כל דין.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .13
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 אוטובוסים מהסוגים הבאים: 11ידוע לנו כי כיום ברשות המועצה  .14

 
מס' 

 סידורי
 שנת יצור סוג יצרן

 2016 אוטובוס וולוו  .1
 2015 אוטובוס וולוו .2
 2015 אוטובוס וולוו .3
 2014 אוטובוס וולוו .4
 2014 אוטובוס וולוו .5
 2013 אוטובוס דאף .6
 2013 אוטובוס דאף .7
 2011 אוטובוס וולוו .8
 2011 אוטובוס דאף .9

 2009 אוטובוס דאף .10
 2009 אוטובוס וולוו  .11

 
מס' האוטובוסים וסוג יצרניהם/תוצרתם/שנת יצורם שברשות המועצה עשוי להשתנות ו/או לגדול ו/או 

שבין המועצה לקטון )בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה( וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות 
לקבלן, ואין באמור בכדי לשנות ו/או לצמצם את התחייבויותיו של הקבלן )המציע( כלפי המועצה, ואין 
באמור בכדי לשנות את התשלומים להם זכאי הקבלן )המציע( עפ"י הצעתו למכרז. תנאי זה הוא תנאי 

 יסודי במכרז/חוזה הקבלנות.
המציע( יהיו רק בעבור ביצוע עבודות בפועל בהתאם זאת ועוד. התשלומים להם יהיה זכאי הקבלן )

להזמנה עבודה כתובה של המועצה לקבלן )המציע(; הזמנות עבודות תתבצענה בהתאם לצרכיה של 
המועצה מעת לעת ואין בזכייתו של הקבלן במכרז ו/או בחתימה על חוזה קבלנות עימו בכדי לחייב את 

ספק יובהר כי המועצה איננה מחוייבת להיקף שירותים  המועצה לבצע הזמנות עבודה, כאשר למען הסר
 כלשהו, וכן איננה מחויבת לכמות האוטובוסים לגביהם יינתנו השירותים.

ככל שנתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתוני האוטובוסים, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל תשלום 
 נוסף מעבר לתמורה, המפורטת בהצעת המחיר להלן.
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 יש לסמן() מוגשת ביחס לפרק/לפרקים הבאים:הצעתנו  .15

  'ותקופתיים, תיקוני שבר תיקונים כלליים -פרק א. 
 צמיגים –ב'  פרק 
  'מיזוג אויר–פרק ג 
  רפדות וכסאות -'דפרק 
  פחחות מרכב וצבע -'הפרק 
  טאכוגרף –' ופרק 

"י עפ התחייבויותינו מלוא לקיום ובתמורה, המכרז מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .16
בהסכם את הסכומים המפורטים  המפורטים לשירותים כתמורה לגבות הצעתנו, המכרז מסמכי

 להלן.

 ומוחלט סופי הינו  לעיל המוצעים מהפרמטרים אחד כל בגין התמורה סכום כי עליי ומוסכם ידוע .17
 מלוא ולביצוע - העקיפות ובין הישירות בין - ועלויות הוצאות כלל עבור תשלום בתוכו וכולל

 תבחן ההצעה כי לנו ידוע .כלשהו נוסף לתשלום זכאי אהיה לא וכי, ההסכםפי -על התחייבויותיי
 לכל פרק בנפרד.

 המחיר הצעת מוגשת לגביה האוטובוסים תוצרת את המחיר הצעת בטופס לצייןלי כי עלינו  ידוע .18
 הפרק באותו להגיש מעוניין אשר משתתף(; פרק באותו יצרנים' מס לסמן)ניתן  פרק לכל ביחס
 יצרני בין המחיר הצעות את להפריד המשתתף רשאי אזי, יצרנים' למס ביחס שונה מחיר הצעת

 .בנפרד יצרן לכל בהתייחס פרק לאותו ביחס מחיר הצעות' מס ולהגיש השונים האוטובוסים

שיעור ההנחה בעבור ו/או את  לשעת עבודההמשתתף לציין בטופס הצעת המחיר את המחיר  על .19
 לפריטהמחיר )כמפורט בטופס הצעת המחיר( ו/או את  חלקים/חלפים/שמנים/נוזלים וכיו"ב

תקופת האחריות לעבודה/חלקים המוצעים על ידו ביחס לכל פרק בנפרד,  במכרז.  שיתבקש בהצעת
ובהתייחס לכל פרק רשאים המשתתפים להגיש הצעת מחיר, שיעורי הנחה ותקופת אחריות ביחס 
לכל השירותים כולם או חלקם, ואין חובה להגיש הצעת מחיר, שיעורי הנחה ותקופת אחריות לכל 

 השירותים המפורטים באותו הפרק. 

 הדבר ייראה, אחריות בתקופת נקב לא אך מסוים לשירותהנחה /מחיר הצעת הגיש שהמשתתף ככל .20
 מתקופת להפחית בכדי באמור אין שצוין כפי)כאשר  השירות בגין אחריות תקופת ניתנה לא כאילו

 (.שהותקנוחלקים/חלפים /לפריטים( המציע)באמצעות  היצרןידי -על הכי בלאו הניתנת האחריות

 אינם והם במכרז יותר או אחד לפרק ביחס מחיר הצעת להגיש רשאים המשתתפים. ועוד זאת .21
 .במכרז הפרקים לכל מחיר הצעת להגיש חייבים

קודה( ביחס למחירי באחוזים )עד שתי ספרות אחרי הנ –ההנחה ייכתבו במספרים/ספרות  ישיעור .22
 היבואן/היצרן.

המחיר, במידה ואין פירוט אודות תקופת בהתאם למפורט בטופסי הצעת  תהיה האחריות תקופת .23
 האחריות הנדרשת הרי שאין צורך באחריות.

 "מ.מע כוללים אינם הפרקים בכל הנקובים המחירים .24

החלפים/השמנים /החלקים בעניין השירותים, עבודה לשעת השירותים' )לרבות המחיר'הצעת  .25
, הנדרשים השירותים במתן הכרוכות העלויות כל את תכלול המציע של( האחריות ותקופת"ב וכיו

, חומרים, ציוד, והכשרה הדרכה עלויות, סוציאליות זכויות, שכר עלויות, עובדים העסקת לרבות
, ההיטלים, האגרות, המיסים כל, ביטוחים, רכב כלי, שכירות, ונסיעה עבודה שעות, חילוף חלקי

 וסוג מין מכל הוצאה כל"ב וכיו קבלני רווח, חילוף חלקי על יבוא מיסי, הקניה מיסי, הבלו, המכס
 .בזאת וכיוצא הארכה תקופות לרבות הקבלנות חוזה תקופת כל לאורך בערכם

ו/או  דלקיםשל חלקי רכב מקולקלים/שבורים ו/או שמנים ו/או  האיסוף והפינויכן, כל עלויות  כמו .26
ו"ב יתבצעו ע"י הקבלן כל נוזל/חומר אחר שהוצאו מהאוטובוסים לשם טיפולם ו/או אחזקתם וכי
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 מיחזורעל חשבונו גם במלוא עלויות סילוק החומרים הנ"ל לאתרי  ישאויחולו על חשבונו. הקבלן 
 ו/או לאתרי טיפול פסולת המורשים עפ"י חוק.

 תקופות)לרבות  ההתקשרות תקופת כל לאורך תקפים יהיו המציעידי -על שיוצעו המחירים .27
 ולא ידרוש לא)המציע(  הקבלן; ונספחיו במכרז כמפורט(, המועצה"י ע שתמומשנה ככל, האופציה

 .מטעמו המחיר בהצעת למפורט מעבר הוצאות החזראו /ו נוספת תמורה כל יקבל

יש 
לסמן 
את 

הפרק 
אליו 

מוגשת 
 ההצעה

 סוג אוטובוס פרק

)יש לסמן, ניתן 
לסמן את שני 

 הסוגים(

הצעת מחיר לשעת עבודה, לא כולל 
 מע"מ.

המציעים כי נקבע תשומת לב 
מחיר מירבי שעתי ביחס לכל אחד 

 מהפרקים.

הצעת מחיר לחלפים מקוריים / לא 
 מקוריים

 

תשומת לב המציעים כי יש להגיש 
 הנחה. 25%הנחה בשיעור של לפחות 

   'פרק א- 
תיקונים 

 כלליים
ותקופתיים, 
 תיקוני שבר

 VOLVO 

 DAF 

מחיר מבוקש לשעת עבודה, לא 
 כולל מע"מ ________ ₪ 

המחיר המירבי לשעת עבודה לא 
לא כולל מע"מ ₪  220יעלה על 

 מחיר מירבי.

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  המקורייםהחלפים למחירון 

 בשיעור של ___%

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  חלפים לא מקורייםלמחירון 

 בשיעור של ___%

  ב'  פרק– 
 צמיגים

 VOLVO 

 DAF 

יש להשלים את כל המחירים המבוקשים  אין להגיש הצעה שעתית בפרק זה.
לצורך בחירת   להלן, לא כולל מע"מ. 

ההצעה הזוכה ייערך סיכום של כל  
 המחירים. 

 הצמי

            ברינגסטון
295/80/22.5 

 

                 מישלין
295/80/22.5      

 

  295/80/22.5קונטיננטל 

  295/80/22.5סומיטומו 

  תיקון תקר

   'מיזוג –פרק ג
 אויר

 VOLVO 

 DAF 

מחיר מבוקש לשעת עבודה, לא 
 כולל מע"מ ________ ₪ 

המחיר המירבי לשעת עבודה לא 
לא כולל מע"מ ₪  220יעלה על 

 מחיר מירבי.

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  המקורייםהחלפים למחירון 

 בשיעור של ___%

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  חלפים לא מקורייםלמחירון 

 בשיעור של ___%
   רפדות  -'דפרק

 וכסאות

 

 VOLVO 

 DAF 

מחיר מבוקש לשעת עבודה, לא 
 כולל מע"מ ________ ₪ 

המחיר המירבי לשעת עבודה לא 
לא כולל מע"מ ₪  220יעלה על 

 מחיר מירבי.

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  המקורייםהחלפים למחירון 

 בשיעור של ___%

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  חלפים לא מקורייםלמחירון 

 בשיעור של ___%
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 הצעת מחיר

ידוע לנו כי אין להגיש הצעה העולה על המחיר המירבי )ככל שנקבע( או מתחת לשיעור המינימלי  •
המירבי/נמוכה מהשיעור המינימלי, היא )ככל שנקבע( וכי ככל שתוגש הצעה העולה על המחיר 

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

 ידוע לנו כי לצורך בחירת ההצעה הזוכה ייבחנו רכיבי איכות/מחיר. •

ידוע לנו כי בפרק צמיגים בלבד אין להגיש הצעת מחיר שעתית וכי לצורך בחירת ההצעה הזולה  •
 ים בפרק זה.ביותר ייערך סיכום של כל הרכיבים הנדרש

ידוע לנו כי התמורה המבוקשת בגין שירותי דרך  וכן זמן האחריות לא יובאו בחשבון לצורך  •
 בחינת ההצעה הזוכה.

ידוע לנו כי ככל שנזכה במכרז, ישולם לנו בגין ביצוע  העבודות המחיר המבוקש לשעה במכפלת  •
היצרן בתוספת עלות החלפים )ככל שנדרשו(  שעות העבודה הנדרשות כפי שנקבעו בשעתון

 בהפחתת שיעור ההנחה שנקבע על ידנו.
 

 שם המציע: _______________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _____________________.

 -'הפרק  
פחחות מרכב 

 וצבע

 VOLVO 

 DAF 

מחיר מבוקש לשעת עבודה, לא 
 כולל מע"מ ________ ₪ 

המחיר המירבי לשעת עבודה לא 
לא כולל מע"מ ₪  150יעלה על 

 מחיר מירבי.

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  המקורייםהחלפים למחירון 

 בשיעור של ___%

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  חלפים לא מקורייםלמחירון 

 בשיעור של ___%

   'פרק ו- 
 טאכוגרף

 VOLVO 

 DAF 

מחיר מבוקש לשעת עבודה, לא 
 כולל מע"מ ________ ₪ 

המחיר המירבי לשעת עבודה לא 
לא כולל מע"מ ₪  220יעלה על 

 מחיר מירבי.

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  המקורייםהחלפים למחירון 

 בשיעור של ___%

אחוז ההנחה המוצע על ידנו ביחס 
הינו  חלפים לא מקורייםלמחירון 

 בשיעור של ___%

  שינוע 

סעיף כללי 
המתייחס 

לכל 
 הפרקים.

על המציעים 
לנקוב במחיר 
המבוקש על 
ידם עבור 
שינוע לכיוון 

ללא אחד 
מגבלת ק"מ. 
סעיף זה לא 
יובא בחשבון 
לצורך בחירת 

ההצעה 
 הזוכה

 מחיר השינוע לכיוון אחד הינו: 
 ______ש"ח

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע: _________________  

46 
 ענף הרכב  והמוסכים   - יהודה ארבל – ייעוץ מקצועי סומך עורכי דין.      -בראשכל הזכויות שמורות  ©

 
 

 ______________________.המוסמך לחתום בשם המציע: __________________________, ת.ז. 
 
 

 חתימה וחותמת של המציע: _______________________________, תאריך: ________________.
 
 


