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 1מסמך 

 הזמנה להציע הצעות

 טון 10עד  ביוביתלאספקת מחיר מזמינה בזאת הצעות "(, המזמינה)להלן: מרום הגליל אזורית מועצה  .1

פורט שירותי אחריות ותחזוקה בהתאם למו (" או "המכונה המוצעת"ביוביתה")משאית וציוד( )להלן: 

 .למסמכי המכרז 3, ובמפרט שלא יפחת מזה האמור במסמך במסמכי המכרז

שאיבות ביוב, פתיחת סתימות ביוב, ניקוז קווי ביוב, שאיבת  , בין היתר,הביובית תהיה מסוגלת לבצע .2

 .הכל כמפורט במסמכי המכרז , שטיפה ופרציה של קווי ביוב,הצפות מים והצפות ביוב

ק"מ,  255,555או שנים על הרכב )המשאית(  0לפחות של וטפת ואחריות ההתקשרות כוללת תחזוקה ש .3

 על רכיבי הציוד של הביובית.של אחריות ולפחות שנה לפי המוקדם, 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה  .0

שלא יוחזר מכל ₪  2555ום בסך תמורת תשל 10:55 – 1:55בקופת המועצה בין השעות לרכוש 

 טעם שהוא לכל מעטפה. 

שמואל  מרליוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל המזמינה,  10:55בשעה  1/1/11עד ליום  .0

המציעים, יהיה וככל שאלה ייענו בכתב ויועברו אל כל  shmuel026@mrg.org.ilכתובת הדוא"ל: , מיכאל

תשובות יישלחו רק למציעים שרכשו את  –עליהם לצרפן להצעתם, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

 מסמכי המכרז.

להכניס ביוזמתה תיקונים  ,מכרזההצבעות בהמועצה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת  .6

רד מתנאי המכרז ויובאו ושינויים במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפ

 ./דוא"ללידיעתם של כל רוכשי המכרז בכתב בפקס

למסמכי  5כמסמך על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף  .7

                (.)כולל 11/15/11ליום , אשר תהיה תקפה עד ₪(חמישים אלף )ובמילים: ₪  05,555של בסך , המכרז

ות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה את ההצע .1

.יש לצרף למעטפה את הקבלה המעידה על רכישת  21/11מס'  : "אספקת ביובית"מכרזה שם מצוין

לא וזאת  במסירה ידנית בלבד )לתיבת המכרזים( מועצהבבמשרדה של שמרית אמני  הולמסרהמכרז 

 .10:55שעה: עד ה, 10/1/11 מיוםיאוחר 

, מנהל ספרי חשבונות כחוק, או תאגיד רשום המציע חייב להמציא אישור, כי הינו עוסק מורשה .1

 -הנדרשים על פי כל דין וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות   תוהרישיונוביכולתו להשיג את כל האישורים 

 כקבוע בתנאי המכרז. להכ

להיות על הסף ולא עלולה להיפסל ת החובה של המכרז, הצעתו מציע שלא ימלא אחר תנאי הסף ודרישו .15

 לדיון בוועדת המכרזים.מובאת 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.המזמינה אין  .11

יודגש כי הואיל ועד למועד פרסום מכרז זה טרם הצליחה המזמינה להבטיח את המימון המלא לרכישת  .12

רת המזמינה את הזכות לבטל את המכרז לפני ההחלטה על ההצעה הזוכה , שומבמשרד הפניםהביובית 

 במכרז. 

 בכבוד רב, 

 עמית סופר, ראש המועצה

 

mailto:shmuel026@mrg.org.il
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 9מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז

 נשוא המכרז .1

ובמפרט , כמפורט במסמכי המכרז לרבות שירותי אחריות ותחזוקה, ,)משאית וציוד( ביוביתפקת אס

 למסמכי המכרז. 3שלא יפחת מזה האמור במסמך 

 תנאי סף .2

 תאגיד רשום או עוסק מורשה.ציע הינו מה  .2.1

 .הביובית המוצעתמורשה בישראל של יצרן סוכן המציע הינו   .2.2

השנים  0-בישראל, ב ציוד דומהמיצרן בעל ניסיון במכירת  הביובית והציוד המוצעים הינם .2.3

 האחרונות ברציפות לפחות.

 .ממוצע בשלוש השנים האחרונותב₪ מיליון  3 תשל לפחו שנתי המציע הנו בעל מחזור כספי .2.0

בעל תעודת מנהל מוסך המנוהל על ידי  מוסך מורשה( תקשרות חוזיתאו בהבבעלות )יש  מציעל .2.0

המועצה, ואשר מגבול שטחה המוניציפאלי של ק"מ  65, אשר ממוקם בטווח של ומחסן חלפים

 פי הוראות המכרז. ות עלמסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבוי

 השנים האחרונות. 0 במהלךביוביות  0ומכר לפחות המציע בעל ניסיון בשיווק ביוביות ושיווק  .2.6

 מסמכי המכרז .3

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

 הזמנה להציע הצעות. – 1מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז. – 2מסמך 

 הצעת המציע. – 3מסמך 

 נוסח מחייב של מכתב המלצה – 3.1מסמך 

 המלצת האחראים ברשות - 3.2מסמך 

 הסכם ההתקשרות + נספח ביטוחים – 0מסמך 

 .הצעה נוסח ערבות – 0מסמך 

  נוסח ערבות ביצוע. – 6מסמך 

, בשני עותקים, כולל המפרט הטכני במלואו ",ת המציעהצע" – 3כל מציע ימלא את מסמך    .3.1

 כל דף בחותמת וחתימה. ויחתום עליו בשולי

חתומים כשהם כל מסמכי המכרז על כל מציע לצרף למעטפה אשר תוגש למזמינה, את כמו כן    .3.2

 .)באמצעות מורשי החתימה( בשולי כל דף בחותמת וחתימה בידי המציע

 :כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים   .3.3
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 להלן. 0ט בסעיף כמפור)ערבות מכרז( ערבות בנקאית  .3.3.1

הכנסה כחוק וכן אישור לפי חוק עסקאות -רו"ח או פקיד שומה על ניהול ספרי מסאישור  .3.3.2

 .1176 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

או וכיו"ב רישום התאגיד ברשם החברות או ברשם האגודות השיתופיות אישור בדבר  .3.3.3

 אישור עוסק מורשה.

)עיריות,  מקומיות ק הפרטי וגם לרשויותגם לשולפחות, ביוביות  0מכר ושיווק אישור כי  .3.3.0

 השנים האחרונות. 0, במהלך מועצות מקומיות, מועצות אזוריות(

)בבעלותו או בהסכם חתום( לביובית המוצעת במרחק של אישור כי לספק מוסך מורשה  .3.3.0

  המועצה.שטחה המוניציפלי של גבול ק"מ מ 65עד 

 (.לצותהמ 5-9) זלמסמכי המכר 3.1המלצות עפ"י הנוסח הקבוע במסמך  .3.3.6

הצעה שלא , וסף להשתתפות במכרז מהווים תנאי, 3בסעיף ו/או המסמכים הרשומים  האישורים .3.0

 יצורפו אליה האישורים ו/או המסמכים כאמור, לא תידון כלל.

  ערבות בנקאית למכרז .0

למסמכי המכרז,  5כמסמך בנוסח המצורף , אוטונומיתלצרף להצעתו ערבות בנקאית  חייבהמציע  .0.1

 .(קלים חדשיםש אלףחמישים )₪  05,555מה, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך חתו

עד תעמוד בתקפה ולפקודת המועצה )המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו( תהא הערבות  .0.2

 )כולל(. 11/15/11לתאריך 

 ביצועהערבות המכרז שיגיש המציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי המועצה עד להפקדת ערבות  .0.3

למסמכי  3למסמך  0למסמכי המכרז ובהתאם להוראות סעיף  6במסמך הנוסח המצורף  לפי

על שינוי בבעלות ו/או בשם  מכרזעל המציע להודיע למועצה במשך כל תקופת ערבות ההמכרז. 

המציע אשר לא יאפשרו חילוט הערבות ולספק למועצה ערבות ביצוע חלופית ליתרת תקופת 

 המכרז.ערבות 

 הצהרות המציע .0

סכם ת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל פרטי המכרז וההגשת הצע .0.1

ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל, מסכים ומתחייב למלא אחר ההתחייבויות  ההתקשרות

 .כם ההתקשרותהמפורטות במכרז ובהס

או כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/ .0.2

 ההסכמים, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .0.3

תהא רשאית לראות בכל שינוי מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי  המועצה .0.0

 ., אשר תצדיק פסילת ההצעה במלואההמכרז

 מוסך ומחלקה טכנית .6
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כן יש לצרף -קיום מוסך מורשה למכונות ניידות בבעלות המציע, כמויש לצרף תעודה ואישור על  .6.1

את תעודת מנהל המוסך המורשה ובנוסף אישור רו"ח / עו"ד כי מנהל המוסך הינו עובד, במשרה 

 .ו/או הסכם התקשרות לאספקת שירותי הניהול מציעהמלאה, של 

תעודת ההסמכה של מנהל  במידה והמוסך איננו בבעלות המציע יש לצרף את תעודת המוסך ואת .6.2

 המוסך.

 , לפחותתובביובייש לצרף אישור בכתב, ממנהל המוסך ומבעלי המוסך כי יש להם ניסיון בטיפול   .6.3

 .2513החל משנת 

כן תצורף לאישור זה רשימת הלקוחות  )אנשי הקשר(  להם מספק המוסך את שירותיו -כמו  .6.0

 במכונה המוצעת כאמור.

 ות הטכני הנייד, הציוד שברשותו וניסיונו המקצועי, יש לציין ולפרט את פרטי הצו  .6.0

כן יש לציין את סטטוס הצוות הטכני הנייד  )עובדי המציע או קבלן משנה(, מאומת על ידי -כמו

 עו"ד או רו"ח של המציע.

יש לצרף אישור בכתב מבעלי המוסך וממנהל המוסך כי מצויים בידיהם, בכל עת, החלקים, הציוד   .6.6

 ם לתיקון תקלות העלולות להתרחש במכונה המוצעת.והחלפים הדרושי

 אמות המידה לבחירת הזוכה .7

 המידה לבחירת הזוכה מבוססות על שקלול יחסי שבין הפרמטרים הבאים: אמות .7.1

 %-משקל ב אמת המידה מספר

 %00 גובה התמורה המבוקשת 1

 %51 מוסך ומחלקה טכנית 2

 %10 המלצות  3

 %0 למיכל נלווה על ציודנוספת אחריות  0

 %0 אחריות נוספת על מיכל 0

 %15 הגורמים המקצועיים מטעם המועצהחוות דעת  6

 

ציון המחיר לכל הצעה יתקבל על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת,  .7.2

 :00-והתוצאה תוכפל ב

00 X     ציון המחיר =    מחיר ההצעה הזולה ביותר 
 מחיר ההצעה הנבחנת    

 

 

 

  אופן שקלול הציון .7.3

 : ברכיבי האיכותנתן למציע יהציון שי

 %01מוסך ומחלקה טכנית =  .1.3.1
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  נקודות 9 - בבעלות המציעבמידה וקיים מוסך מורשה. 

  נקודה 1 -במשרה מלאה  עובד המציעמנהל מוסמך במידה וקיים. 

  9-נקודות לכל שנה עד ל 1 – המוצעתשנות ניסיון מוכח של המוסך בטיפול בביובית 

 נקודות מקסימום.

  נקודה 9 -המציע לרבות צוות טכניקיום רכב מתאים )ניידת טכנית( בבעלות. 

  ותנקוד 9 –קיום מוכח של חלקי חילופי לביובית המוצעת של יצרן המכונה. 

  נקודה 1 –שלט אלחוטי. 

 %15המלצות = .1.3.9

 הפרמטרים 3-למסמכי המכרז, ומתייחס ל 3.1בנוסח מסמך  נוסח ההמלצות מחייב 

 המופיעים בנוסח זה. 

 3 .המלצות בלבד 

 טון, מאת לקוחות  10עד  במשקל כולל של לביוביתות המבוקשות יתייחסו ההמלצ

 .השנים האחרונות בלבד 7-בשרכשו ביוביות 

 אשר רכשו ביובית  בחברה\בתאגיד\ההמלצות יחתמו על ידי האחראי הבכיר בעירייה

 \התאגיד  \בחותמת העירייה נוסף ובצרוף פרטי קשר עימו, וב מהספק, בשמו המלא

 החברה.

  3.2וד בתנאים הנ"ל, תבחן ע"י הגורמים הרלוונטיים במועצה )מסמך משתעכל המלצה 

לכל המלצה  נקודות 5לניקוד מקסימלי של למסמכי המכרז(, אשר ינקדו אותה עד 

 .(נקודות 51ניקוד מקסימלי של  –)ובסה"כ 

 %5 =הנלווה למיכל  על הציודנוספת אחריות  .1.3.3

 .תנאי סף של המפרט הטכני הינו אחריות לשנה על הציוד 

 נקודות, עד  9 על כל שנת אחריות לציוד, מעבר לשנת האחריות הראשונה, יינתנו

 .נקודות 5לניקוד מקסימלי של 

 %5 –על המיכל נוספת אחריות  .1.3.7

 שנים על המיכל. 3-תנאי סף של המפרט הטכני הינו אחריות ל 

  יינתן ניקוד של  תשנות האחריות הראשונו 3-למיכל, מעבר לעל שנת אחריות לנוספת ,

 נקודות. 5

 %10= חוות דעת הגורמים המקצועיים מטעם המועצה  .1.3.5

הציון יתייחס למרכיבים , כאשר 5-0גו את המכונה המוצעת בציון האחראים ברשות ידר

 הבאים:

o נקודות 53.עד  - ובדיקת קילומטראז למחירון לוי יצחקהתאמת ההצעה , איכות הרכב. 
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o נקודות 3.5עד  – איכות הציוד המוצע.                                                                

o  נקודות 3עד  - ארגוניותוההתרשמות כללית מהספק ומיכולותיו הטכניות. 

 

 תנאי תשלום .1

ם, תהיה התמורה אותה תשלם המועצה לספק הזוכה בגין אספקת הביובית והשירותים הנוספי .1.1

)להלן:  למסמכי המכרז 3התמורה הנקובה בהצעת הספק הזוכה בחלק "הצעת המחיר" שבמסמך 

  .("התמורה"

לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, וזאת בתוך מהתמורה  05%הזוכה  המועצה תשלם לספק .1.2

 ימים ממועד בו תומצא לה חשבונית על מלוא סכום התמורה.  35

קבלת ובכפוף לאספקת הביובית למועצה ימים ממועד  35 יתרת התמורה תשולם לספק בתוך .1.3

 וכיו"ב. , עמידת הספק בתנאי ההסכםתקינותהמסירתה, על  המועצהאישור 

 

 בכבוד רב, 

 עמית סופר, ראש המועצה
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 3מסמך 

 המציע הצעת

 ד  ו ב כ ל

 מרום הגליל –מועצה אזורית 

 

 יתאספקת ביוב –מכרז פומבי  הנדון:

 .21/11 מכרז מס'מסמכי אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל  .1

ומתן הביובית כל מסמכי המכרז וכי כל הגורמים המשפיעים על אספקת  תהנני מצהיר, כי הבנתי א .2

 שירותי התחזוקה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את עמדתי.

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 צרן המכונה המוצעת לכם על ידי לרכישה.הנני סוכן מורשה בישראל של י .3.1

מוסך מורשה למכונות ניידות המנוהל על ידי בעל תעודת מנהל מוסך )או בהסכם( בבעלותי  .3.2

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

 הוראות המכרז.

ושירותים )יבוא  צרכים"י צו הפיקוח על מאני מחזיק בכל ההיתרים והרישיונות הדרושים עפ .3.3

 .1171-רכב ומתן שירותים לרכב( תשל"ט

המחיר הכלול בהצעתי, כפי שנרשם על ידי בהצעתי כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין  .3.0

הביובית, ומתן שירותי האחריות והתחזוקה, כמפורט כלליות מכל מין וסוג הכרוכות באספקת 

 במסמכי המכרז.

הביובית יבדקו ויחליטו במועד אספקת , מטעמםאו \ונציגי המועצה שואני מסכים ידוע לי  .3.0

 שתסופק על ידי עומדת בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.הביובית , אם מועצהל

דרישות אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל  .0

 ובכפוף לכל דין. המועצהלשביעות רצון  ,המכרזוהוראות 

 ערבות ביצוע .5

במכרז יהיה עלי להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית חתומה על פי הנוסח  ידוע לי כי אם אזכה .0.1

אשר  ,)ובמילים: מאתיים אלף שקלים חדשים(₪  255,555של למכרז זה, בסך  6המצוי במסמך 

 (רבות הביצוע""ע)להלן:  תחילת תקופת ההתקשרותמועד משנים  0תהיה בתוקף למשך 

תחולט על פי שיקול דעת המועצה בכל מקרה של הפרת ההסכם מצדי ערבות הביצוע ידוע לי כי  .0.2

 בין אם באספקת הביובית, ובין אם באספקת שירותי התחזוקה כאמור במסמכי המכרז.

ערבות המכרז שיגיש המציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי המועצה עד להפקדת ידוע לי כי  .0.3

על המציע להודיע למועצה במשך כל תקופת ערבות הביצוע על שינוי בבעלות ו/או . ועביצהערבות 

בשם המציע אשר לא יאפשרו חילוט הערבות ולספק למועצה ערבות ביצוע חלופית ליתרת תקופת 

 ערבות הביצוע .

, לדרוש את הארכת תוקף רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט המועצה תהיהידוע לי כי  .0.0

 בות המכרז של המציעים לתקופות נוספות בהתאם לצורך.ער
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 הביוביתמועד אספקת  .6

ממועד ימים  15-מלא יאוחר הביובית על כל הציוד הנדרש, את  מועצהידי הידוע לי, כי עליי לספק ל

 .למסמכי המכרז( 7מסמך )עם הזוכה שיחתם הביובית החתימה על הסכם לאספקת 

 למילוי המפרט הטכני הנחיות .7

לביובית בנוגע  המועצהשל  דרישות המינימוםמפרטים את ודרישת הסף פי המפרט סעי .7.1

 ., ולמתן שירותי האחריות והתחזוקההמוצעת

המוצעת על ידו, וזאת לביובית חובה על המציע למלא במפרט במלואם את הפרטים הנוגעים  .7.2

 בהתייחס לדרישות המינימום במפרט כאמור.

המציע אם המציע לא ימלא סעיף כלשהו מסעיפי המפרט תהא רשאית לפסול את הצעת  המועצה .7.3

 ו/או ימלאו בצורה שאינה עונה או אינה עומדת בדרישות המינימום של אותו/ם סעיף/ים.

דיו ובצורה מפורשת ומדויקת,  טמילוי המפרט הטכני ע"י המציע ייעשה בכתב יד ברור, קריא, בע .7.0

 תוך התייחסות מלאה לדרישות המועצה. 

 צרף מסמך בו מפורטים הנתונים וההסברים למענה לכל סעיף וסעיף.בנוסף, יש ל .7.0
 

 הביוביתפרט טכני של מ

 פירוט נתוני ביובית המציע נתוני חובה נדרשים הנושא מס'

 הביוביתסוג ודגם   .1
 

  אין דרישה לדגם ספציפי

  טון 10עד  משקל  .2

  כ"ס 215לפחות  נתוני מנוע  .3

ק"מ, לפי  255,555שנים או  0לפחות  אחריות למשאית  .0
 .המוקדם

 

טיפולים    .0
/תחזוקה שוטפים

)שמנים,  תטפשו
פילטרים, רצועות, 
ברקסים, צמיגים, 

 מסננים, וכיו"ב(

ק"מ, לפי  255,555שנים או  0לפחות 
 המוקדם.

 

  שנים )ניקוד נוסף בגין תוספת( 3 אחריות למיכל   .6

  מ"ק 3,555נפח  מיכל נירוסטה  .7

  כיפה נפתחת כיפה נפתחת  .1

  מיכל מתרומם מיכל מתרומם  .1

 אחריות לציוד  .15
 )המלווה למיכל(

  שנה )ניקוד נוסף בגין תוספת( 1

  קוב שעה 2,555מינימום בלאוור  משאבת וואקום  .11

  ליטר 355באר,  175מינימום  משאבת לחץ  .12

  )אך תוספת ניקוד(לא חובה  שלט אלחוטי  .13

  2511שנת  שנת ייצור  .10

 

 ציוד.לם טכנים וקטלוגים לביובית ויש לצרף מפרטי הערה:
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 הצעת המחיר .8

 

להצעתי, בהתאם למפורט במפרט הטכני המצורף עבור אספקת ביובית ומתן שירותי אחריות ותחזוקה, 

דורש תמורה כדלקמן: ___________ש"ח  הנני מס' ______________ ובהתאם למסמכי המכרז

 לא כולל מע"מ. למחיר יתווסף מע"מ כחוק. ()ובמילים ______________________________.

 

 

 

  : שם המציע                   

  : או מספר ח.פ. מס' ת.ז. 

  : כתובת                          

  : טלפון                           

  :               יסלולארטלפון 

  :                      ודוא"ל מס' פקס

  : ת         חתימה וחותמ

  : תאריך                        
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 3.1מסמך 

  מכתב המלצהמחייב של  נוסח

ב _______________________  המשמש כ ____________________ מר _______________ ,אני

 ממליץ בזאת על חברת ____________________________________.

 

 :הביוביות הבאותו את הספק הנ"ל מכר לנ

 שנת הרכישה שנת ייצור דגם יצרן סוג המכונה 'מס

1.       

2.       

3.       

 

 1-5 בין ציון רכיב

 מצוין( -0גרוע,  -1)

 הערות

   איכות הרכב .1

   איכות הציוד .2

 התרשמות כללית מהספק .3

ומהשירות שניתן על ידו בדגש 

על אחריות ועבודות תחזוקה 

 שוטפות )ככל ובוצעו(

  

 

 

 
____________________ _____________________          ___________________ 

 תפקיד                משפחה              שם                 
 
  _____________  _______ _______________________       _____________________ 
 חותמת העירייה / החברה                     חתימה        עירייה / מועצה / חברה    
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 3.9מסמך 

 מלצת האחראים ברשותה

 

 אנו החתומים מטה בדקנו את הספק המציע והמכונה המוצעת.

 אנו מעניקים את הציונים הבאים:המקצועי לאור התרשמותנו וניסיוננו 

 הניקוד שניתן ניקוד מקסימאלי רכיב

  נקודות 3.0 איכות הרכב .1

  נקודות 3.0 איכות הציוד .2

  נקודות 3 התרשמות כללית מהספק .3

 סה"כ:   

 

 פרטי החתומים:

 חתימה תפקיד משפחה שם
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 7מסמך  
 

  ם כ ס ה

 _________ ביום  _________  לחודש _________  בשנת מרום הגלילבמועצה האזורית שנערך ונחתם 

 
–בין  -  

 
 הגליל מועצה אזורית מרום

 , צפת15555ת.ד. 
 .                     פקס: ,                טל:

 .                       דוא"ל:
 מצד אחד    "(מועצהה)להלן: " 

 
–לבין  -  

                                             
 

 .                            כתובת:                           ח.פ:
 

 .                             , פקס:                           ל':ט
 

 .                       דוא"ל:
 שנימצד     "(הספק)להלן: " 

 

 מתן"(, והביובית( )להלן: "משאית וציודביובית ) לאספקת 21/11פרסמה מכרז מס' המועצה ו הואיל

 שירותי אחריות ותחזוקה.

 ;הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז, והצעתו הצעתו למכרז הנ"לוהספק הגיש   והואיל

והתחזוקה, בהתאם  , ואת שירותי האחריותוהמועצה מעוניינת שהספק יספק לה את הביובית והואיל

 להצעתו ולמסמכי המכרז;

 והספק מצהיר כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה; והואיל

 ן הצדדים כדלקמן:אי לכך הוצהר, והוסכם בי

 ונספחים מבוא .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. , נספחיו וכל מסמכי המכרזזהלהסכם המבוא  .1.1

 מהות ההסכם .2

שירותי אחריות ותחזוקה, והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז  וכןהספק יספק למועצה ביובית  .2.1

 ;להסכם זה 1כנספח והסכם זה, ועל פי הצעת הספק המצ"ב 

  הגדרות .3

)אלא אם כוונה ם  בצידשהגדרות המשמעות בהתאם ללהלן המפורטים יהיו למונחים  בהסכם זה .3.1

 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

כמנהל  /האו מי שמונה על ידוהמועצה,  מטעם, שמואל מיכאל מר –"המפקח" /המנהל"" .3.1.1
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 לעניין זה.  

הפועל  לרבות נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה, - "הספק" .3.1.2

 .במתן השירותיםבשמו ומטעמו 

האחריות שירותי ם אותו תשלם המועצה לספק כנגד קבלת הביובית והסכו –"התמורה"  .3.1.3

 .להלן 25כמפורט בסעיף  והתחזוקה

 הצהרת הספק .0

הספק מצהיר כי הוא קרא את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, וכי הוא עומד בכל הדרישות  .0.1

זה מסכים להתקשרות על כל רכיביה כפי שהיא מפורטת הכתובות בהם, ובחתימתו על הסכם 

 במסמכי המכרז ובהסכם זה.

ח האדם המתאים והמיומנות לביצוע וכ ,הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל היכולת הכספית .0.2

 התחייבויותיו נשוא הסכם זה .

הביובית ומתן שירותי האחריות הספק מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים באספקת  .0.3

 חזוקה.והת

לצורך מע"מ ומנהל ספרים  או תאגיד רשום הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה .0.0

   ם.כחוק וכי ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכ

   ימלא הספק אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת הביובית באספקת בכל הכרוך  .0.0

 .ותשלום מסים ואגרות שיונותיר

 העברת זכות ,הסבת החוזה .0

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות ההסכםהספק לא יסב ולא יעביר את  .0.1

אלא אם קיבל את הסכמת המועצה  במישרין או בעקיפין, כל אדם, גוף או תאגיד אחר על פיו ל

 .לכך, מראש ובכתב

א מהמועצה לפי הסכם זה לאחר, יכל שה זכותכותו לקבלת הספק לא יהיה זכאי להמחות את ז .0.2

  .לכך, מראש ובכתב אלא אם קיבל את הסכמת המועצה

 אמצעי זהירות ובטיחות  .6

המכרז, מצהיר הספק ומתחייב לפעול במסמכי מבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה ו/או   .6.1

תם ושלומם של עובדיו וכל בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווח

אדם וגוף אחר בהתאם לכללי התעבורה, הנחיות משרד התחבורה ומשטרת ישראל, בהתאם 

פקודת , 1257-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דלחוקי הבטיחות בעבודה לרבות 

 צו הפיקוח על מצרכים ,והתקנות על פיהם 1210-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

ובהתאם לכל המסמכים המחייבים , 1218-)יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( תשל"טושירותים 

 המנויים במסמכי המכרז, והמהווים כולם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
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 סיקאי קיום יחסי עובד מע .7

הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי  הספק כילמען מנוע ספק, מצהירים הצדדים   .7.1

, וכי המועצה  לביןמי מטעמו ין הספק ו/או עובדיו ו/או סי עובד מעביד במתנאיו כדי ליצור יח

זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג  מי מטעמואין הספק ו/או עובדיו ו/או 

 המגיעים לעובד ממעביד. 

 הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות הדין, נוהג, צווי הרחבה והוראות ההסכמים הקיבוציים  .7.2

בהתאם העסיקם החלים על הספק ועובדיו ביחסיהם, בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, ול

להוראות חוק שרות התעסוקה, חוק שכר מינימום, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק יסוד: 

 חופש העיסוק.

עובד חסי כמו כן מצהיר בזאת הספק כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור י  .7.3

 לבין מי מעובדיו.ומעביד בין המועצה 

, שמקורם ו/או מועסקיו תתבע לשלם סכום כל שהוא מן הספק ו/או מעובדיובמידה והמועצה   .7.0

ישפה ויפצה הספק את המועצה  בכל סכום בו תחויב כאמור, לרבות בטענת יחסי עובד ומעביד, 

לגרוע מזכות המועצה לחלט  , וזאת מבלית המועצהמיד עם דריש הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,

 את הערבות שנתן הספק.

 רישיונות, היתרים וכיו"ב .1

על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או עולה לפי הסכם זה שהוצאתה לפועל הספק אחראי לכך כי כל פ  .1.1

מועסקיו מחייבים רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, תבוצע על ידו באמצעות רישוי ו/או היתר 

 בהתאם לדין. 

עבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי דין, חייב הספק להעסיק רק מי ב  .1.2

 שרשום כבעל רישיון כאמור.

 נזיקין  לגוף או לרכוש .1

אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או לבדו הספק יהא אחראי  .1.1

ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או שלוחיהם ה למועצנזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכולל, שייגרמו 

ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים לצדדים 

שלישיים, בשל מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל 

ו/או התקנתה ו/או  הביוביתת באספקמי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, 

עשתה כדבעי ובין , בין שהעבודה נכפי המפורט במסמכי המכרז מתן שירותי האחריות והתחזוקה

ו/או ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא שנעשתה ברשלנות, 

ובכולל זה זה. מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם 

יהא הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל חוק אחר. 

שיגיע ו/או הפיצוי ו/או את הניזוק)ים( לפי המקרה, בכל דמי הנזק המועצה הספק יפצה את 

עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה  ,המועצההספק משחרר לחלוטין ומראש את  לו)ה()הם(. 

רעו ימכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק כנ"ל שא

 .כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא
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הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו  .1.2

שהוא תוך כדי ביצוע העבודה ו/או ממעשה או מחדל הקשורים,  כתוצאה מתאונה או נזק כל

הספק יפצה וישפה את  במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

 המועצה  בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הספק  המועצההספק יהיה אחראי וישפה את  .1.3

 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

אחריותו של הספק תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום  .1.0

 תקופת ההסכם.

עו למועצה  ו/או שעל מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגי .1.0

המועצה  יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, 

ו/או  רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספקשכ"ט עו"ד, תהיה המועצה כולל הוצאותיה ו

 . מהערבויות שהפקיד הספק בידי המועצה

 

 אחריות וביטוח .15

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל ספק כמפורט לעיל, לעיל מאחריות המבלי לגרוע  .15.1

, המלא וועד לסיומ ההסכםולמשך כל תקופת התחלת העבודה לערוך לפני  דין מתחייב הספק

להסכם זה  2כנספח המסומן  יםטופס האישור על קיום ביטוחביטוחים בהתאם למפורט ב

לל את כל וכ"(, אשר אישור על קיום ביטוחיםטופס ההימנו )להלן: "והמהווה חלק בלתי נפרד 

מהווה תנאי יסודי  יםהמצאת טופס האישור על קיום ביטוחהנדרשים לצורך הסכם זה. התנאים 

 .בתרופות בגין הפרת הסכם מועצהבהסכם, אשר הפרתו תזכה את ה

על התאמת מועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי קבלת האישור  .15.2

הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-עלהספק של 

 בכתב ומראש. המועצהלא  יהיה רשאי לשנות את תנאי הפוליסות אלא בהסכמת הספק  .15.3

כל פעולה, אשר יידרש מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות הספק  .15.0

 .כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורךמועצה ידי ה-לעשותה על

לבדו אחראי על  הספקמובהר כי  מתחייב לשלם את הפרמיות בגין הפוליסות במועד. הספק .15.0

 .תשלום דמי הביטוחים הנ"ל

כם זה ו/או פי הס-מובהר, כי הספק אחראי בלעדית לכל נזק בלתי מבוטח, שהוא באחריותו על .15.6

על פי הדין, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום השתתפות העצמית הקבועה בפוליסות, ואף 

ו/או הפועלים מטעמו, אשר יגרמו  לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק

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

רשאי לבצע ביטוחים נוספים  הינם דרישות מינימום בלבד והספק, 9 נספחבהביטוחים הנזכרים,  .15.7

 לעיל., כנזכר כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו
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בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של הספק כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  .15.1

ן אדם שגרם לנזק בזדון. המועצה ומי מהבאים מטעמה, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת ב

כמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה, וזאת בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  וח זמניםל .11

 להלן. 13-ו 1112בסעיפים בהתאם למפורט  ועצהתימסר למהביובית  .11.1

 .רלכל יום איחו₪  1,555 שללמועצה הקבלן בפיצוי מוסכם יחויב  ,הביובית במועדלא סופקה  .11.2

  ה.בוע, שהינו יום עבודה או שאינו יום עבודיום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות הש"

  אספקת הביובית ומתן הדרכה על מערכת הביובית ומכלוליה .12

 צעת המציעהבהמפורט הביובית שתסופק ע"י הספק תהיה בהתאם לדרישות המפרט הטכני  .12.1

 .להסכם זה( 1)נספח 

אחר בקשר  הספק מתחייב כי כל אדם הנוהג מטעמו במשאית בשטח מוסך הספק ו/או בכל מקום .12.2

  .יהיה בעל רישיון נהיגה תקף לנהוג במשאית ועצהעם ביצוע השירותים למ

בקשר עם ביצוע השירותים ללא שווידא כי  משאיתהספק מתחייב כי לא יתיר למי מטעמו לנהוג ב .12.3

 .המשאית הינה בעלת רישיון כדין ובתוקף

שלא  השאית ומכלוליהדרכה על המ המועצהמועד אספקת הביובית, יעביר הספק לעובדי עד ל .12.0

 .שעות 25-תפחת מ

  ועצהמסירת הביובית למ .13

את המשאית כשעליה הביובית המותקנת לאחר קבלת כל האישורים  ועצההספק ימסור למ .13.1

 .ותשלום כל האגרות הנדרשות( "טסט")המתאימים ממשרד הרישוי, בחינת תקינות רכב 

זכה את הספק כנגד הצגת אישורים ת המועצהתשלום אגרות הרישוי יתבצע בפועל על ידי הספק, ו .13.2

 .מתאימים, בהתאם להוצאותיו בפועל ללא כל תוספת רווח קבלני

   –תקופת אחריות הספק לביובית  .13.3

  או עד שהרכב בפועל שנים מיום מסירת הביובית למועצה 0על הרכב תינתן אחריות של ,

 ק"מ, לפי המוקדם. 255,555יעבור 

  שוטפים/תחזוקה שוטפת )שמנים, פילטרים, רצועות,  טיפוליםכן יהיה אחראי הספק לביצוע

שנים מיום מסירת הביובית למועצה בפועל, או  0במשך  ברקסים, צמיגים, מסננים, וכיו"ב(

 ק"מ, לפי המוקדם. 255,555עד שהרכב יעבור 

  להסכם זה(,  1האחריות על רכיבי הציוד של הביובית תהיה בהתאם להצעת המציע )נספח

לציוד הנלווה  1-שנים למיכל, ולא פחות מ 3-)לא פחות מ סף של המכרזובכפוף לתנאי ה

 .למיכל(
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ספר הוראות הפעלה ואחזקה בשפה העברית, וכן תעודת אחריות מלאה,  ועצההספק ימסור למ .13.0

 . מקיפה וכוללת מטעם היצרן

העלויות הנובעות מביצוע ההסכם הינן על חשבון הספק אלא אם נאמר  מובהר בזאת כי כל .13.0

  .המועצהשות כי התשלום יחול על מפור

  אחריות הספק .10

 ת:יחולו על הספק ההוראות הבאובמהלך תקופת האחריות,  .10.1

הספק יהיה אחראי לכל נזק לביובית על כל אביזריה הנלווים, בין אם הנזק נובע מליקוי בייצור  .10.2

 ובין אם בשל טיפול לקוי ע"י הספק או מי מטעמו. 

ולהוראות הסכם  יות הספק תהא בהתאם לכתב האחריות, אחרמועצהלאחר מסירת הביובית ל .10.3

 .זה ומסמכי המכרז

כגון:  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהא הספק אחראי לתיקוני הביובית על כל מכלוליהן, .10.0

 .המנועים, הפחחות והצבע, למעט נזקים תאונתיים

ת ו/או רכיב מרכיביהן הספק יתקן על חשבונו כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או תקלה בביובי .10.0

ו/או מהאביזרים המקוריים, אשר מקורו בפגם בייצור ו/או בהוראות טיפול ושימוש, אשר ניתנו, 

שאינן מתאימות לשימוש ותפעול הביובית, ו/או כתוצאה מפעולות הספק בביובית במשך תקופת 

עת לפני מועד האחריות, לרבות כתוצאה משירותי תחזוקה שוטפים ותקופתיים ו/או שארעו בכל 

  המועצה.מסירת המשאית לידי 

יובהר בזאת כי התיקונים אשר יבוצעו במהלך תקופת האחריות, יבוצעו תוך שימוש בחומרי עזר,  .10.6

סיכה ושמנים המתאימים לביובית. עוד מובהר כי במהלך תקופת האחריות ייעשה שימוש בחלקי 

 .חילוף חדשים ומקוריים בלבד

יפולי אחזקה שוטפים לפי הוראות היצרן, שאין כתב האחריות חל תיקוני נזקים תאונתיים וט .10.7

במוסך הספק או בכל מוסך מורשה אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצהלגביהם, יבוצעו ע"י 

 .מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי פרק זה

 מועדי ביצוע תיקונים .10

 :מועדי ביצוע תיקונים בתקופת האחריות יהיו כמפורט להלן .10.1

ולשירות החיוני אותו היא  המועצהיר בזאת, כי הוא מודע לחיוניות הביובית עבור הספק מצה .10.2

 .מבצעת, לפיכך מתחייב הספק לדאוג כי הביובית תטופל ותתוקן בעדיפות ובדחיפות האפשרית

תיקון התקלות של הביובית יתבצע במוסך הספק; לעניין זה מוסכם בזאת כי המוסך המורשה  .10.3

 .שטחה המוניציפאלי של המועצהגבול "מ מק 65עד יהיה ברדיוס של 

 :הספק מתחייב לבצע את התיקונים הנובעים מאחריותו, כמפורט להלן .10.0

 תתוקן עד לסיום יום בעבודה שלמחרת –בצהרים  12:55תקלה שדווחה לספק עד לשעה  .10.0.1

 .תתוקן בתוך שני ימי עבודה –בצהרים  12:55תקלה שדווחה לספק אחרי השעה  .10.0.2
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רשאית  המועצה לעיל, תהיה 10.0 ףהנקוב בסעישעות לאחר המועד  0יקון לא סיים הספק את הת .10.0

  .להעביר את הביובית לתיקון לידי מוסך אחר אשר יתקנה

על ההוצאה שנגרמה לה כתוצאה מאי ביצוע התיקון/טיפול  המועצההספק יהיה חייב לשפות את  .10.6

 .הוצאות כלליות ללא הוכחת נזק 10%במוסך כאמור, בתוספת 

ראה הספק כי אינו יכול לבצע את התיקון או חלק ממנו עפ"י לוח הזמנים  לעיל,אמור על אף ה .10.7

 הנקוב, יבקש מן המנהל ארכה. 

נהל המ החליט .בכתב ויפורטו בה הסיבות בעטין מבקש הספק ארכהלמנהל תוגש  בקשת הארכה .10.1

למנוע  הבלעדי, כי בקשת הספק מוצדקת וכי הספק לא יכול ו, עפ"י שיקול דעתמטעם המועצה

 נהלמשל ה ולתת לספק ארכה להשלמת הביצוע. החלטת אואת העיכוב או האיחור הנ"ל, רשאי ה

  ם.תהיה סופית, ותחייב את הצדדי

  הסעת הביובית אל מוסך הספק וממנו .16

המועצה , תעשה על ידי עובדי המועצה מוסך הספק לחניוןממוסך הספק ו הובלת הביובית אל .16.1

 ו/או מי מטעמה.

 המועצהור ביקורת ואיש .17

את ביצוע  הממונה מטעם המועצהלאחר כל תיקון שיידרש, יבדוק  הביובית למועצה בעת השבת .17.1

 .את הליקויים והפגמים שמצא ושיש לתקנם, הדרוש ע"י הספק ויפרט בפני הספק בכתב

  של הממונה מטעם המועצה.הספק יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים לשביעות רצונו  .17.2

מונה או מי מטעם , ייתן הממונהויים והפגמים לשביעות רצונו של המלאחר שתוקנו הלק .17.3

 . אישור בכתב על סיום העבודה המועצה,

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באישור המנהל בכדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי  .17.0

יקוי לגבי הביובית וכל מחויבויותיו מכח ההסכם, ואין בו בכדי לפטור אותו מאחריות לכל פגם, ל

 .או נזק שיתגלה בביובית

  התמורה .11

בתמורה לאספקת הביובית, התקנתה על גבי המשאית ומילוי כל התחייבויות הספק בתקופת  .11.1

בתוספת  ,במילים:                           (₪.)                    של סך  לספק המועצההאחריות תשלם 

 (""התמורה: להלן)מע"מ כדין 

עיל כוללת את כל העלויות וההוצאות שתהיינה לספק בקשר עם הסכם זה מובהר, כי התמורה ל .11.2

עלויות חלקים, , והאחריות עלויות התחזוקהוהנדרשות על פי ההסכם והמפרט הטכני לרבות 

 .חומרים ושעות עבודה, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה

במיסים, , וג שהוא, בריבית, בשכר עבודהמובהר ומוסכם בזאת, כי תנודות במדדים מכל ס .11.3

תשלומים ומחירי חומרים אשר על הספק לספק עפ"י ההסכם, לא ישנו את גובה התמורה לה 

 .זכאי הספק
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  אופן תשלום התמורה .11

ימים  35לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, וזאת בתוך מהתמורה  05% המועצה תשלם לספק .11.1

 נית זיכוי במידת הצורך( על מלוא סכום התמורה. ממועד בו תומצא לה חשבונית מס )וחשבו

קבלת אספקת הביובית למועצה ובכפוף לימים ממועד  35יתרת התמורה תשולם לספק בתוך  .11.2

 וכיו"ב. מסירתה, תקינותה, עמידת הספק בתנאי ההסכםעל  המועצהאישור 

 ערבות ביצוע .25

למכרז זה,  6המצוי במסמך  הספק מתחייב להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית חתומה על פי הנוסח

אשר תחולט על פי שיקול דעת המועצה בכל מקרה של  (,"ערבות הביצוע" :)להלן₪  255,555בסך של 

הפרת ההסכם מצדו בין אם באספקת הביובית, ובין אם באספקת שירותי התחזוקה, ובכל הנוגע 

 לביצוע הסכם זה.

 קיזוז .21

ה לספק בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנהמועצה  .21.1

, לרבות כפיצויים מוסכמים, קנסות בגין כל דבר וענייןלמועצה של הספק חובותיו את  ,אחר

כל ערבות שמסר הספק בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר גם  .וניכויים מכל מקור שהוא

 לכיסוי סכומים כאמור. 

כל סכום בין אם  -מגיע לספק לפי הסכם זה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו ה המועצה .21.2

עפ"י כל הסכם או ' ו/או לכל צד ג ועצהקצוב ובין אם אינו קצוב, שלדעת המנהל מגיע מהספק למ

 . על פי כל דין ו/או הסכםהמועצה דין, כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה לה זכאית 

ש"ח בגין כל  155מוסכם בסך של פיצוי  מועצהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ישלם הספק ל .21.3

הוראת תשלום שהיה עליה לבצע בשל קיומו של צו עיקול שהוצא כנגד הספק על כספים המגיעים 

 .המועצהלו מ

לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי  ו/או סכום שעל המועצה עו למועצהכל סכום ו/או פיצוי אשר יגי .21.0

רשאית לנכות מכל מועסקיו תהיה המועצה צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או 

 סכום שיגיע ממנה לספק.

 אין באמור כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה  על פי הסכם זה ועל פי כל דין. .21.0

 סיום ההסכם .22

, וכן למכור ההסכםרשאית בהודעה בכתב לבטל את  כל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצהב .22.1

ים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמור

 :ו/או לחלט את ערבות הביצוע ההסכםהמגיע למועצה  מהספק לפי 

כשהספק פושט את הרגל או הוגשה נגד הספק בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס  .22.1.1

נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו 

או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא  החלטה על פירוק מרצון

הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה 
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 .1113 –או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 ימים באספקת הביובית. 35-איחור של למעלה מ .22.1.2

 .ההסכםמביצוע כשהספק מסתלק  .22.1.3

( מתרשל בזדון מטעמו כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק )או אדם אחר .22.1.0

 .ההסכםבביצוע 

ולא נענה  ו/או מי מטעם המועצה ו/או המנהל המפקחהספק אינו ממלא את הוראות  .22.1.0

 לדרישותיהם תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה. 

של הספק, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  התברר כי הצהרה כלשהי .22.1.6

, היה בה כדי להשפיע על עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה  שהספק לא גילה למועצה

 ההתקשרות עמו. 

כאשר בשל עבודה שלא בוצעה כיאות על ידי הספק, נגרמו עבירות ו/או אירעו תאונות  .22.1.7

 ו/או נגרמו נפגעים.

לעיל מהווים הפרה יסודית של  91.1כי המקרים הנקובים בס"ק  למען הסר ספק יובהר, .22.2

 ההסכם על ידי הספק. 

 תרופות .23

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין  .23.1

 .ההסכםבמקרה של הפרת 

ת בשל הפרת על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופו ,מבלי לפגוע באמור לעיל .23.2

 .1175-תשל"א ,חוזה(

לכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י  וע באמור לעיל ו/או בזכות המועצהאין באמור בסעיף זה כדי לפג .23.3

 הסכם זה ו/או כל דין. 

בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, כמפורט בהסכם זה, לא יהיה הספק זכאי לתשלום כלשהו ו/או  .23.0

 קופה שלאחר ביטול ההסכם.פיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור הת

  ויתור על זכויות מצד הספק .20

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  .20.1

זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה 

הפסקה בביצועו או סיבה אחרת,  לספק עילת תביעה כלשהי נגד המועצה בגין ביטול ההסכם,

והספק לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד 

העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם 

 שירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה. 

 יותשמירת זכו .20

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה  .20.1
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כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות 

היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הספק, אלא אם 

 תרה המועצה  על זכותה בכתב ובמפורש. וי

כל פעולה שהספק התחייב לבצע למען הסר ספק ומבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם יובהר, כי  .20.2

והוא  ההסכםוכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי לרבות תיקון פגמים וליקויים, והוא לא ביצע, 

ו/או לבצע קומו ועל חשבונו, במ םלעשותלשים קבלן אחר תחתיו ורשאית המועצה   -לא מילאה 

המנהל ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי הפעולה בעצמה ו/או באמצעות עובדיה 

 , והדורשת ממנו למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה. מוטעי מאו מ

 שינוי .26

 כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה. .26.1

מנהל ו/או בא כוחו שתוצאתה שינוי התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה הוראה של ה .26.2

 בכתב ונחתמה כדין בידי גזבר המועצה .

 הודעות .27

 החשב כאילו נתקבלתלפי מענו לעיל בדואר רשום הצדדים למשנהו מי משלח ע"י תשהודעה כל  .27.1

ביד או בפקס או , ואם נמסרה כדבר דואר רשוםמשעת מסירתה שעות  72 תוך  ע"י הנמען

 .ממועד מסירתה –בדוא"ל 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

       _________________________           ___________________________ 

 חתימת מורשי החתימה של המועצה וחותמת  חתימת מורשי החתימה  של הספק וחותמת
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  –להסכם ההתקשרות  1נספח 
 

 הצעת המציע
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  –להסכם ההתקשרות  9נספח 
 

  קיום ביטוחים אישור
 

 : ________________תאריך
 לכבוד

 מועצה אזורית מרום הגליל ו/או חברות בנות
 ו/או עמותות בשליטתה )להלן: "המועצה"(

 תקוה-, פתח1רח' העליה השניה 
 
 .ג.נ.,א
 

להלן: )_________________________ל ישור על עריכת פוליסות ביטוח שא הנדון: 
 "(העבודות)להלן: "לאספקת ביובית מכרז/הסכם מיום __________  "הספק"( 

  
 , לרבותהספקערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות לבקשת הספק מאשרים בזאת כי  הננו

 -כמוגדר בהסכם:
 
 ביטוח חבות המוצר .א

בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או  הישראלי דיןהגין אחריותו של הספק על פי ב
כתוצאה ממוצר פגום של  הגוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המועצה ו/או עובדי

משמעו גם -מוצר פגום הספק ו/או עובדיו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם.
 בודה לקויה בהרכבת/הכנת המוצר.ע
 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה החל 
בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( והוא 

 חודשים. 12כולל תקופת גילוי מורחבת של 
 

 ,כולל סעיף אחריות צולבת צורך העבודות הנ"ל בלבד. הביטוחהמועצה נכללת בשם המבוטח ל
לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו 
בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של 

 המבוטחים האחרים. 
 

 ביטוח.הלפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪  7,000,000: גבולות האחריות
 

 .2513הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.
 
 

 צד שלישי כלפיאחריות  ביטוח ב.
 

רם לגופו ו/או , בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגהישראלי דיןההספק על פי  שלאחריותו  לכיסוי
ו/או עובדיה,  המועצהכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור(  שללרכושו 

 בגבולות אחריות כנקוב להלן. 
 

כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  אינו הביטוח
, הרעלה, דבר מזיק במאכל או במשקה, מתקנים סניטריים פגומיםהקמה ו/או פירוק, , וטעינה

ו/או שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו  לרכוש, נזק פתאומי זיהום תאונתי
חבות בזדון, פרעות, שביתות,  נזק, למעט החלק עליו פעלו במישרין בעת קרות מקרה הביטוחעליו 

 לביטוחיעות תחלוף מצד המוסד וכן תבועובדיהם  קבלני משנה ,קבלניםהמבוטח בגין וכלפי 
 לאומי.

 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת שפות את המועצה כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט, ל מורחב הביטוח

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוחלפיו ייחשב 
 לתקופת ביטוח שנתית. ובמצטברלמקרה לפחות,  ₪  0,555,555: האחריות גבולות



 אזורית מרום הגלילמועצה 

 לאספקת ביובית 91/12מכרז פומבי מס' 

20 
 א.ג. 0555/11

 

 
 .2513ה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" הפוליס

 
 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.

 
 
 מעבידיםחבות  ביטוח .ג
 

המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב  כלכלפי הישראלי  הדיןעל פי  הספקחבות  לכיסוי

 להלן. 

 

ורעלים, העסקת נוער, שעות  תפיתיונוה ובעומק, כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגוב אינו הביטוח

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. , עבודה

 

כמבוטח נוסף לצורך הפרויקט, במידה ותחשב כמעבידה של מי  המועצהכלול את ל מורחב הביטוח

 מעובדי הספק .

 

 ביטוח.הלתקופת  במצטברלתובע, למקרה ו₪   25,555,555.-: האחריות גבולות
 
 .2513תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" הפוליסה 

 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום ______________.
 

 – לכל הפוליסות כללי
 
לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הספק  שהאחריותמאשרים כי ידוע לנו  הננו .1

 .המועצהבלבד, ולא על 

 

חד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח א .2
 ₪  .  35,555.-אחת, לא תעלה ע"ס 

 
מוסכם, כי מעשה או מחדל בתום לב, של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי  .3

 פוליסה זו לא יגרע מזכויות המועצה על פי ביטוחים אלה. 

 
ף כלפי המועצה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם אנו מוותרים בזאת על זכות השיבוב ו/או התחלו .0

 לנזק מתוך כוונת זדון.
 

, ו/או עבורה המועצההינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  להנ" הביטוחיםמאשרים כי כל  ננוה .0
ו/או טענת "כפל המועצה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי  כלואנו מוותרים על 

 ביטוח".
 

לא ייעשה שינוי לרעה בהם, במלל או בסכומים, ו/או  להנ" הביטוחיםים כי ביטול מתחייב הננו .6
  בכתב, בדואר רשום.למועצה יום  35אלא בהודעה מראש של 

 
 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

 
 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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 5מסמך 
 נוסח ערבות המכרז של המציע

 
    בנק

 ערבות בנקאית אוטונומית
 לכבוד

  מרום הגלילהמועצה האזורית 
 , צפת20000ת.ד. 

 
 א.ג.נ.,

ם לכם )להלן: "המבקש"(, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשל       על פי בקשת  .1

(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן חמישים אלף ש"ח ש"ח )במילים: 05,555כל סכום עד לסך של 

 .               )להלן: "סכום הערבות"( בקשר עם מכרז מס'

 בערבות זו:

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -"מדד"

 ון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.המדד האחר -"המדד הבסיסי"

 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.-"המדד הקובע"

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה  בכתב,  .2

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

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך  .3

שפטית נגד משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה מ

 המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .0

 , וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי הכתובת              תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום

 , לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  

 ותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערב .0

 
 בכבוד רב        ________

 תאריך    
 בנק _________________

 סניף________________                   

 ______________ כתובת                                                                                                                                 

 

 *טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.
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  6מסמך 
 

 נוסח ערבות הביצוע של המציע
 

    בנק
 ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
  מרום הגלילהמועצה האזורית 

 , צפת20000ת.ד. 
 

 א.ג.נ.,

המבקש"(, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם )להלן: "       על פי בקשת  .6

ש"ח(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן מאתיים אלף ש"ח )במילים:  255,555כל סכום עד לסך של 

 .             )להלן: "סכום הערבות"( בקשר עם מכרז מס'  

 בערבות זו:

 לסטטיסטיקה.משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  -"מדד"

 המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. -"המדד הבסיסי"

 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.-"המדד הקובע"

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה  בכתב,  .7

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

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך  .1

חילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש ת

 המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .1

 , וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי הכתובת   תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 

 בותנו זו בטלה ומבוטלת., לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ער  

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .15

 
 בכבוד רב        ________

 תאריך    
 בנק _________________

 סניף________________                   

 ______________ כתובת                                                                                                                                 

 

 *טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 
 
 
 
 


