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 לעיריית קלנסווה מונה חשב מלווה . אין כל תוקף להסכם ללא חתימת החשב המלווה
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 09/22מכרז פומבי מס' 

 
 ביצוע עבודות גרירת רכבים וטיפול בגרוטאות רכב נטושים והפעלת חניון לאחסנתם

 
ביצוע עבודות גרירת רכבים וטיפול  עיריית קלנסווה ) להלן : הרשות( מזמינה בזה הצעות  מחיר

 רז.על פי התנאים המפורטים במסמכי המכ בגרוטאות רכב נטושים והפעלת חניון לאחסנתם
 

את מסמכי המכרז ותנאיו, חוברת בשני עותקים, ניתן לרכוש במשרדי הרשות בשעות העבודה הרגילות 
 שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.₪,   0015תמורת תשלום סך של 

 
, בתאום  מנהל התברואהמנהל הרכש ו/או ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, 

ל מתאריך הח,  www.qalanmuni.com   ו/או באתר האנטרנט של העירייה  09-8780388מראש בטלפון : , 
27.10.2022 . 

 
קלנסווה בבמשרדי הרשות  0001: שעה 2.20211.07 תתקיים פגישה "סיור" לצורכי הבהרות ביום  

 .אינה חובההנוכחות בפגישה למשתתפי המכרז  
 

, יש להפקיד במסירה אישית 22/90ן מכרז פומבי את ההצעות )בשני עותקים( במעטפת המכרז, נושאות ציו
 ן הרשות.יבתיבת המכרזים, שבמשרדי הרשות, בבני 0021: שעה  2.211.14 )לא לשלוח בדואר( עד ליום

 
 הצעה שלא תוגש במועד , לא תתקבל.

 
 בהתאם למסמכי המכרז . ₪  00010,על המציע לצרף ערבות בנקאית ע"ס  

 
אין הרשות חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הרשות רשאית להתחשב, בין השאר, 
בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של הרשות עם 

 המציע.
 

ות הסכם ההתקשרות מובהר בזאת כי ברשות פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים ומסמכי מכרז זה לרב
לא יחייבו את הרשות אלא לאחר צירוף חתימתו של החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של 

 הרשות וחותמת הרשות.
 

הרשות רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. הרשות תהא רשאית לפצל ו/או 
 דעתה הבלעדי של הרשות. לחלק את הזכייה בין מציעים שונים והכל בהתאם לשיקול

 
 
 

 

 

 

 בכבוד רב

 ראש העיר –עבדאלבאסט סלאמה 
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 עיריית קלנסווה

 נטושים ורכבים רכב בגרוטאות וטיפול גרירת עבודות ביצוע 09/22 מס מכרז
 
 

 חניון והפעלת נטושים ורכבים רכב גרוטאות גרירת עבודות לביצוע 09/22'מס פומבי מכרז
 לאחסנתם

 
  .לאחסנתם חניון והפעלת רכב ורכבים נטושים גרוטאות עבודות גרירת הצעות לביצוע בזה מזמינהעיריית קלנסווה 

 

 תמורת לרכוש ניתן לחתום במכרז הזוכה יידרש עליו ההסכם נוסח לרבות ,אליו הנלווים והמסמכים המכרז תנאי את
 .יוחזר לא התשלום ₪ 1,500

 
 במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן,   14:00 -  08:00השעות     ןיב  ה -א םימי הלבקה תועבשקלנסווה  הייריעה יבמשרד

 .המסמכים רכישת בטרם , העירייה
 

 . שהיא איזו או הצעה ביותר הגבוהה ההצעה את לקבל העיריה מתחייבת אין
 

 הנמצאת המכרזים לתיבת 09/22  מספר פומבי מכרז 'מס בציון סגורה בלבד במעטפה ידנית להגיש במסירה יש ההצעות את
 . 12:00 בשעה 14.11.22ם  מיו יאוחר לא , העירייה במשרדי

 

                                                    :בטלפון       ניתן לפנות למר לברורים
 
 

 ,רב בכבוד



 

 ריית קלנסווה עי

 נטושים ורכבים רכב בגרוטאות וטיפול גרירת עבודות ביצוע 09/22  מס מכרז
 

 
 'א מסמך

 עיריית קלנסווה 
 
 

0 פומבי מכרז :הנדון 9 / 2  והפעלת נטושים ורכבים רכב גרוטאות גרירת עבודות לביצוע  2
 לאחסנתם חניון

 .שבנדון העבודות לביצוע מקבלנים מחירים הצעות לקבלת הזמנה על בזה מכריזהקלנסווה  עיריית
 

 .פינוי או/ו גרירה משמע " גרירה " זה במכרז שנאמר מקום בכל
 

 : העבודות רוטיפ    .1
 

 : המכרז להוראות בהתאם ,הבאים הפרטים את יכללו המכרז נשוא העבודות  1.1
 

 תחום  מכל נטושים ורכבים רכב גרוטאות פינוי או/ו גרירת עבודות ביצוע
 בכפוף ,לעת מעת העירייה שתורה בהיקף קלנסווה העיר שיפוט

 .לקבלן שתועבר עבודה לתכנית ובהתאם המנהל של בכתב להוראה

1.1.1 

 

 הרכב הפעלת ותחזוקת חניון למטרות אחסון הרכבים הנטושים וגרוטאות
 מהעיר מ"ק -20כ על יעלה שלא במרחק או קלנסווהב יפעל החניון . הנגררים
 .קלנסווה העיר במרכז ימוקם שהחניון מוחלט איסור חל .קלנסווה 

 .החוזה תקופת כל במשך יופעל החניון

1.1.2 

 

 להוראות בהתאם ,לבעליהם הושבו שלא נטושים רכבים או/ו גרוטאות
 גריטה / לגריסה ידו על ויועברו ויכול י הזוכה מהחניון"ע יפונו,המכרז 

 .המנהל מאת בכתב להוראה בכפוף והכל ,דין י"עפ

1.1.3 

 

 בהתאם ,לבעליהם הושבו שלא נטושים רכבים , לעיל האמור אף על
והכל  ,דין י"עפ למכרם לאשר העירייה רשאית תהא המכרז להוראות

 דעתה לשיקול ובהתאם ,המנהל מאת להוראה בכתב בכפוף
 .הבלעדי

 

 החזר את במכרז הזוכה יגבה, נטוש רכב או/ו גרוטאה כל של פינוי או/ו גרירה תמורת
 .למכרז מטעמו המחיר להצעת בהתאם ,הרכב מבעל הוצאותיו

1.2 

 

 לתעריף בהתאם לזוכה בעליהם ישלמו ,לבעליהם שיושבו גרוטאות או/ו נטושים רכבים
 .המכרז ממסמכי חלק המהווה בחוזה הנקוב

1.3 

 

 והעלויות הגרירה    הוצאות לרבות ,הרכבים אחסנת ,הרישיונות, האגרות, ההיטלים ,התשלומים ,המסים כל    2.
או לצורך ביצוע העבודות המפורטות /והוצאות בגין ו עלויות ב"וכיו לגריסה והעברתם הרכבים בפינוי הכרוכות

 הכרוכה כלשהי הוצאה בעלות תישא לא העירייה .הקבלן על יחולו החניון במכרז ובכלל זה השימוש והפעלת
 .העבודהבביצוע

 

 מסוימת בכמות גרוטאות לקבלן להעביר או/ו פינויים או/ו גרירות למינימום מתחייבת אינה העירייה    3.
 .מסוים במועד או/ו

 
 למסמך 8 בסעיף כמפורט הרכב אחסון עלות על וכן נטוש רכב/גרוטאה גרירת עלות על תהא במכרז ההצעה    4.

 לא והעירייה בלבד הרכבים / הגרוטאות בעלי י"ע תשולם ל"הנ התמורה כי מובהר . המציע הצעת ',ב
 .שהוא תשלום לכל באחריות תישא
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 " :המכרז" את מהווים זה מסמך לרבות ,הבאים המסמכים    5.

 
 המכרז ותנאי הוראות .א 'א מסמך

 הקבלן הצעת טופס .ב 'ב מסמך

 משנה קבלן של תצהיר .ג 'ג מסמך

 חוזה .ד 'ד מסמך
 

 'ה מסמך למכרז בנקאית ערבות נוסח. ה                  
 

 'ו מסמך            ביטוח נספח .ו                  
 
 

  וכן ולוגיסטיקה רכש במחלקת מהמכרז נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים בכל לעיין יכול במכרז המשתתף    6.
 .העירוני האינטרנט באתר

 
 .להם מסכים והינו המכרז מסמכי כל את ובדק ראה כי המציע בזאת מצהיר ,המכרז על בחתמו    7.

 
 

 : כדלהלן המצטברים הסף בתנאי שעומד למי במכרז להשתתף הזכות    .8
 

 ההצעה הגשת למועד קדמו אחרונים לפחות אשר חודשים 36 של מוכח עצמי ניסיון בעל    .א
 של הינו הנדרש הניסיון כי בזאת מובהר .רכב כלי או/ו רכב גרוטאות גרירת עבודות בביצוע
 אחר גורם אף של ולא בלבד ההצעה את המגיש המשפטי התאגיד או הפרטי האדם

 .המגיש בגוף אחרת או זו בצורה המעורב
 

 . רכבים גרירת לביצוע משרד התחבורה מטעם מורשה    .ב
 

 גורמת אינה אשר בשיטה ,הגרירה עבודות לביצוע הדרוש גורר רכב המציע בבעלות או/ו ברשות     .ג
 או/ו שעבוד מכל נקי כשהוא ומכני מצוין טכני במצב הנמצא ,לגרוטאה הנגררים/לרכב נזק

 .כאמור ציוד רכישת לצורך ספציפי שיעבוד למעט עיקול
 
 

 במרחק שלא אוקלנסווה ב חניון להעמיד ,משנה קבלן באמצעות או /ו בעל יכולת אישית    .ד
 הרכב וגרוטאות הנטושים הרכבים אחסון למטרת קלנסווהמ מ"ק 20 -כ על יעלה

 איסור חל .החניון תיאור ,רחוב ,חלקה ,גוש ,החניון מיקום את יציין המציע .הנגררים
 .קלנסווה העיר במרכז ימוקם שהחניון

על החניון להיות מאושר ובעל רישיון הפעלה על ידי משרד איכות הסביבה וכל  
 הרשויות הרלוונטיות.

 

 להגשת שקדמו האחרונות השנים 10 במהלך קלון עמה שיש פלילית בעבירה הורשע לא המציע    .ה
 אשר התאגיד מנהלי על גם זה דרישת סעיף תחול תאגיד הינו המציע באם .למכרז ההצעה

 .השותפים על גם תחול ובשותפות התאגיד את ולחייב לחתום בסמכותם
 

 .להלן 13 בסעיף כאמור ח"ש 10,000 בסך בנקאית ערבות צרוף     .ו
 

 .מורשה ועוסק כחוק ספרים מנהל המציע     .ז
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 :הבאים האישורים את לצרף יש שתוגש להצעה    .9

 

   חוק פי על חשבונות ספרי ניהול על המעיד חשבון רואה או/ו השומה מפקיד תוקף בר אישור     .א
 . 1976 -תשל"ן )חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות

 .מורשה עוסק אישור     .ב
 

 :המעיד ח"רו/ד"עו אישור לצרף יש תאגיד הינו והמציע במידה     .ג
 

 .התאגיד סמכויות במסגרת הינה לביצוע בחוזה וההתקשרות העבודות ביצוע כי 1.

 .התאגיד של המנהלים שמות 2.

 .התאגיד את מחייבת חתימתם אשר האנשים שמות 3.
 

 .להלן 13 בסעיף כאמור בנקאית ערבות טופס     .ד
 

 קשור הוא עמם גופים רשימת בצירוף המציע המקצועי וניסיונו של כושרו בדבר הוכחות לצרף יש    .ה
 מקום ,המזמין או/ו המעסיק זהות ציון תוך ,המכרז נשוא העבודה בנושא בעבר קשור שהיה או/ו

 .כאמור עבודות ביצע עבורם מהגופים המלצות לצרף יש כן כמו .הביצוע ותקופת הביצוע

 .רכבים לגרירת התחבורה משרד מאת עדכני אישור     .ו
 

 על המציע  בעלות את המאשרים תקפים רישיונות של צילומי העתק כולל הגורר , הרכב כלי פרטי     .ז
 .כלשהן מגבלות ללא עתל בכ לרשותו עומד הרכב כלי לפיו אישור או/ו ל"הנ הרכב כלי

 תגרום לא אשר ידו על המוצעת הגרוטאה או/הרכב ו של הגרירה שיטת את בהצעתו לציין המציע על    .ח
 . הנגררים לגרוטאה/לרכב לנזק

 

    בעבירות קודמות הרשעות אין למציע כי המציע של ד"עו בפני או תצהיר ממשטרת ישראל אישור   . ט
 .למכרז ההצעה שקדמו להגשת שנים אחרונות 10 -במהלך ה ,קלון עמן שיש

 בסמכותם אשר התאגיד למנהלי גם כאמור תצהיר או אישור לצרף יש תאגיד הינו המציע באם                                         
 .לשותפים גם ובשותפות ,התאגיד את ולחייב לחתום

 

 את המוכיח דברים זיכרון או/חוזה ושל המקרקעין אשר ישמשו לחניון וכן לצרף  נסח טאבויש לצרף     .י
באם המציע או קבלן המשנה  .קבלן המשנה בחניון או המציע של החזקה זכות או/ו הבעלות זכות

 לקבלן או למציע המרשה המקרקעין הסכמה מבעל מכתבאינו בעל המקרקעין הרי שחובה לצרף 
 למשך ,זה מכרז לצורך הגרוטאות או הרכבים אחסנת למטרת במקרקעין שימוש לעשות המשנה

. החוזה תקופת כל
תצהיר  להצעתו יצרף המציע אזי משנה קבלן באמצעות יועמד והחניון במידה 

 .המצורף ' ג מסמך לנוסח בהתאם משנה קבלן
 

 כלשהו ספק לו יהיה אם או/ו התאמות אי או שגיאות ,סתירות המכרז במסמכי ימצא במכרז המשתתף אם  10.
מהמועד  ימים 7 - יאוחר מ לא במכתב כך על להודיע עליו ,כלשהו פרט או זה סעיף של המדויק למובן בקשר

  .הצעות האחרון להגשת
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 לצרף במכרז משתתף כל על .במכרז המשתתפים לכל ,הצורך במידת תשלחנה תשובות

 אחראית לכל אינה העירייה .עליהן ולחתום להצעתו ל"הנ התשובות את
 .במכרז למשתתפים פה בעל שיינתנו הסברים או/ו פירושים

 

 והמקצועיות הכספיות אפשרויותיו בדבר פרטים מהמציע לדרוש רשאית תהא העירייה
בנוסף תהיה רשאית העירייה וכל גורם  .והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים .להתקשרותה עמו
 לא ולמציע המציע אודות דעת חוות לקבלת המציע לפנות לגורמים שונים עימם עבדמקצועי מטעמה 

 אלו מעין פעולות כנגד טענות תהיינה
 .העירייה של

.11 

 

 ההצעה הגשת אופן  .12
 
 

   מאת שיגבה ההוצאות לעלות מטעמו המחיר הצעת את הקבלן הצעת בדף בעט לרשום המציע על    .א
 .בחניון הגרוטאה / הרכבן אחסו יום עלות עבור וכן הגרוטאה / הרכב גרירת עבור הרכב בעל

 ,כתובתו, שמו את ברור בכתב לציין ,המכרז מסמכי מכלל דף כל על לחתום המציע על    .ב
 .סגורה למעטפה המכרז מסמכי כל את להכניס                                        

 

 . בשלמותן ,זה מכרז נשוא העבודות כל לביצוע מלאה הצעה להגיש חייב המציע     .ג
 .תפסל חלקית הצעה .חלקית הצעה להגיש אין        

 
 לרבות    המכרז פרטי שכל ואישור כהצעה כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו הגשת    .ד

 כל .ובהסכם במכרז ההתחייבויות המפורטותאחר  מסוגל למלא הוא וכי לו ונהירים ידועים החוזה
 מפרטי לפרטים כלשהם כלשהו או לפרט בקשר הבנה אי טעות או בדבר טענה

 .המציע הצעת הגשת לאחר תתקבל לא ההסכם או/ו המכרז           
 

 .מתנאי המכרז כלשהו תנאי או/ו המכרז מסמכי את לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למציע אסור    .ה
 אם בין לגביהם הסתייגות כל או במסמכי המכרז שייעשו תוספת או שינוי כל כי מסכים המשתתף

 לגרוע מבלי .יחשב כאילו לא נכתב ,בכל דרך אחת ובין לוואי במכתב ,המסמכים בגוף תוספת י"ע
 אם ובין המסמך בגוף נעשו אם בין המכרז למסמכי ביחס הסתייגות או תוספת כל ,לעיל מהאמור

 .העירייה דעת לשיקול בהתאם הכל ,ההצעה לפסילת לגרום עלולים לוואי במכתב
 
 

 ערבויות  .13
 

 שתוצא₪  10,000ת  לפחו של בשיעור העירייה לטובת מותנית בלתי בנקאית ערבות לצרף יש להצעה    .א
 '.ה נספח זה למכרז המצורף בנוסח ,המציע לבקשת
1ליום עד לפחות בתוקף תהיה הערבות 4 . 0 2 . 2 0 2 3. 

 

 .בהצעתו העירייה תדון לא לעיל האמורה הערבות את להצעתו יצרף שלא מציע   .ב
 
 

 .אליה המצורפת בערבות פגם בשל בהצעה לדון שלא רשאית תהא העירייה     .ג
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 להאריך כזה במקרה והמציע יהיה חייב תוקף ערבות הארכת לדרוש העירייה בידי הרשות    .ד

 .הצעתו לפסול רשאית העירייה תהיה ,כך ינהג שלא מציע .הערבות תוקף
 

 .המכרז תנאי קיום להבטחת תינתן הערבות    .ה
 

 מתן לאחר תשחרר העירייה את שטר הערבות ,אם הצעתו של המציע למכרז תדחה או תפסל     .ו
 מהיום ימים 10 תוך הערבות תשוחרר ,תתקבל הצעתו אם .הצעתו דחיית על ההודעה
 קיום על ואישור החוזה לתקופת בנקאית ערבות וימציא החוזה על יחתום שהמציע
 .בחוזה כנדרש ,ביטוחים

 
 

 .מיום הגשתה יום 90 המציע תעמוד למשך תוקף הצעת     .א   14.
 

 בנקאית ערבות וימציא החוזה טופסי יתר על הזוכה יחתום ,תתקבל למכרז המציע של הצעתו אם              .ב
 .הזכייה על העירייה הודעת ימים ממתן 5 בתוך הכל , בחוזה כנדרש בטוח ופוליסת

 
  ואשר בחוזה כמפורט הביטוח מפוליסת עותק המציא לא או/ו החוזה על המציע חתם לא              .ג

 העירייה תהיה, החוזה לתקופת ביצוע ערבות המציא לא או/ו , י העירייה"ע אושרה
 וכן מראש מוסכם כפיצוי , המציע י"ע לה שניתנה הבנקאית הערבות את לחלט רשאית

 תהיה לא לזוכה . הבלעדי דעתה שיקול י"עפ וזאת אחר מציע עם להתקשר רשאית תהא
 אחר מציע העירייה עם של עקב התקשרותה זכות לפיצוי או/ו תביעה או/טענה ו כל

 לשלםלעירייה הזוכה מתחייב ,לעיל כאמור אחר מציע עם העירייה התקשרה .במקומו
 .הוא הצעתו לבין העירייה י"ע שנבחרה ההצעה שבין ההפרש את

 

 כנגד העירייה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל )ב( בסעיף באמור אין         .ד
 .למכרז הצעתו הגשת עם עצמו על שנטל ההתחייבויות הפרת בגין הזוכה                              

 

.   יע המצ חשבון על הינם ההצעה הכנת עלויות   15.

1  יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 4 . 1 1 . 2 0 2 1  בשעה  2 2 : 0 0 
 יש למסור ידנית בלבד ,לרבות הערבות ויתר האישורים )בשני עותקים(את ההצעה  .
 העירייה שנמצאת המכרזים של לתיבת ולהכניסה לכך המיועדת במעטפה סגורה,

0 פומבי מכרז 'מס בציוןלשכת המנכ"ל בקלנסווה  במזכירות 9 / 2  למועד עד , 2
 .לעיל הנקוב ההצעות להגשת האחרון

.16 

 
 

 תיכנסנה לתיבת בדואר לא שתישלחנה הצעות .בלבד ידנית במסירה להגיש יש ההצעות את
 .לבעליהן ותוחזרנה ההצעות

 את לפצל יש אזי האמור על יעלה המעטפה שעובי ככל ,מ"ס 6 על יעלה לא ההצעה מעטפת עובי
 . מעטפות -2ל ההצעה

 
 ,העזר חומרי ,השירותים ,העבודות ,הכלים ,הציוד כל את של המציע יכללו ההצעה מחירי

 הדרוש כל ואת ,העבודות לביצוע הנדרשים והרישיונות האשורים ,עובדים צוות

 המכרז מסמכי פי על המציע של התחייבויותיו כל ולמילוי המכרז מסמכי פי על העבודות לביצוע

 בזאת מצהיר ההצעה על בחתמו (.המכרז במסמכי במפורש אחרת צוין אם פרט)

 הכלולים התנאים בכל בהתחשב מוגשת הצעתו וכי המכרז מסמכי כל את ובדק ראה כי המציע

 .כנספח ב"המצ החוזה לטופס מופנית המציע לב תשומת .בהם

.17 
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 18.                ביום תתקיים מכרזים בוועדת המחיר הצעות פתיחת - המחיר הצעות פתיחת מועד

 ויחול שינוי במידה .קלנסווה          ברחוב          במחלקת       בשעה                     

 יפורסם ובנוסף המכרז מסמכי את שרכשו למציעים מסודרת הודעה תשלח ההצעות פתיחת במועד        

 .העירוני האינטרנט באתר החדש המועד        

 נוספת  התמחרות ביניהן תיערך ,ביותר הגבוה אחוז ההנחה מספר הצעות זהות בעלות ותהינה במידה
 מיום ימים 3 תוך וזאת ,משופרת כספית הצעה להגיש ל"הנ המציעים יתבקשו שבה

 .הזוכה ההצעה תיקבע וביניהן ,כך על ההודעה קבלת

.19 

 

 במסמכים עיון – המכרזים ועדת החלטת  .20
 

 ,שונים במסמכים לעיין המבקש ,במכרז שהשתתף למציע תאפשר המכרזים ועדת      .א
 ),מכרזים( העיריות לתקנות )ט22( בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם במסמכים לעיין                            
 .הפסוקה להלכה ובהתאם -1998ח"התשנ ,המידע חופש לחוק בהתאם -1987,ח"תשמ                           

 

 מקצועיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע
 :אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו ",סודיים חלקים" :להלן

 .הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין
 .משמעי-וחד ברור באופן שבהצעתו הסודיים החלקים את יסמן

 .פיזית הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר במידת

 ב.
 
.i 
.ii 
.iii 

 

      כולה ההצעה למסירת שהסכים כמי יראוהו ,כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע      .ג
 אלה שחלקים בכך הודאה מהווה בהצעה כסודיים חלקים סימון .אחרים מציעים לעיון

 על מראש מוותר שהמציע ומכאן ,האחרים המציעים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה
 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות

 

 ועדת ושל המכרזים של ועדת המציעים הינו של זכות העיון בדבר היקף שיקול הדעת ,יודגש      .ד
 רשות המחייבות המידה ולאמות המכרזים בהתאם לדיני זה בנושא תפעל אשר ,בלבד המכרזים

 .מנהלית
 

 הגדירם שהמציע הגם ,המציע בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה      .ה
 פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר ,למציע המכרזים התראה ועדת כך תיתן על ,כסודיים

 .העניין נסיבות את ההולם זמן
 

    למציע תודיע על כך ועדת המכרזים ,הציע של ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה      .ו
 .המבקש של לעיונו החומר מסירת בטרם

 

 על .והגשתה הצעתו הכנת לשם למציע מושאלים והם ,העירייה של רכושה הם המכרז סמכימ כל
 המציע אין .לאו אם ובין הצעה המציע יגיש אם בין לעירייה כל המסמכים להחזיר את המציע
 .אחרת מטרה לכל שהיא צורה בכל בהם להשתמש או/ו אלה מסמכים להעתיק רשאי

.21 

 
 

 . שהיא הצעה כל או/ו ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין
 היכולת ,ביצוע כושר ,ניסיונו, כשוריו ,באמינותו היתר בין בחשבון יילקחו העירייה בשיקולי
 .המציע של השירותים מתן וטיב והארגונית הכספית

 22. א.

 

  לא או/ו החוזה על לחתום לא או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת העירייה      .ב
 .והסופי המלא דעתה בהתאם לשיקול שהיא סיבה מכל לבצעו
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 לא או/ו העבודות את לבצע שלא במציעים תלויות שאינן מסיבות העירייה תחליט אם    .ג

 או/ו תביעה כל במכרז למשתתפים תהיה לא ,לבצעו לא או/החוזה ו על לחתום
 .שהוא סוג מכל טענה או/ו דרישה                                   

 

 יהיה בהם לא ,משנה קבלן עם התקשרות על בהסתמך שיוגשו הצעות כי בזאת מודגש     .ד
 .העירייהכלפי המציע ממחויבויות לגרוע                                    

 

 ובתנאי בהוראות האמור לכל מסכים ואני דלעיל התנאים את והבנתי קראתי כי מאשר אני
 .במכרז הזוכה עם שייחתם מהחוזה נפרד בלתי כחלק ייהפכו כי לי וידוע המכרז

 
 
 

 

 המציע חתימת
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 'ב מסמך

 המציע הצעת טופס

 09/22מס'   פומבי מכרז

 

 .והחוזה המכרז במסמכי הכלולים וההוראות התנאים לכל ומסכים מאשר ,להלן שפרטיו מ"הח אני  1.
 
 

 בכל והתחשבתי בחנתי ,והתנאים הדרישות כל את הבינותי, והחוזה המכרז במסמכי עיינתי כי מצהיר אני  2.
 .אלה בכל בהתחשב ההצעה את מגיש והנני ,הצעתי על להשפיע העשוי גורם

 
 

 :כי בזאת ומתחייב מצהיר אני  3.
 

 .המכרז נשוא העבודות לביצוע הדרושים וניסיון ידע בעל הנני .א
 

 .המכרז נשוא העבודות הדרוש לבצע את האדם וכח הציוד ברשותי .ב
 

 .המכרז הוראות י"עפ ההתחייבויות או/ו הדרישות כל את לבצע מסוגל הנני .ג
 

  לרבות המכרז נשוא השרות מתן לצורך תקן או/ו ישראל משטרת או/ו דין י"עפ הדרישות בכל אעמוד .ד
 .העבודות לביצוע הנדרשים והרישיונות האישורים כל וקבלת ,בעבודה וגהות בטיחות דרישות    

 

 מסוגל הרישיונות וכי אהיה להשגת ,העבודות לביצוע והאמצעים הכישורים ברשותי כל .ה
 .במכרז המפורטות התחייבויותיי כל אחר למלא               

 

     ,אדם    כח תשומות, הציוד ההיטלים ,האגרות ,המיסים ,ההוצאות כל את כוללת ידי על שהוצעה התמורה .ו
   העבודות בביצוע והכרוכים הדרושים וכל שהוא וסוג מין מכל התשלומים וכל אחרים לגורמים התשלומים     

 .במכרז המפורטות
 
 

 לטובת    מותנית בלתי בנקאית ערבות לעירייה להמציא ,החוזה עותקי יתר על לחתום מתחייב אני ,תתקבל הצעתי אם  4.
 יאושר שנוסחן – בחוזה כמפורט הביטוח מאישורי עותק ולהמציא החוזה להוראות בהתאם מדד צמודת העירייה

 .פ"בע או בכתב לכך שאדרש היום מן ימים  5 תוך האמור כל את ולהחזיר העירייה י"ע
 

 לא , המנהל רצון ולשביעות החוזה דרישות י"עפ החניון והכנת הכשרת עבודות כל את להשלים מתחייב הנני  5.
 .העירייה עם החוזה מחתימת יום 7 -מ יאוחר

 

 .ההצעות להגשת שיקבע האחרון המועד מן יום 90 למשך בתוקפה תעמוד הצעתי  6.
 
 

 .המכרז על פי הוראות בתנאים בזאת ערבות מצורפת ,כל פרטיה על הצעתי כבטחון לקיום  7.
 

 לחילוט הסכמתי נותן הנני מהצעתי בי אחזור אם או/ו ,המכרז הוראות אמלא לא אם
 .העירייה י"ע הערבות

 ההוצאות לעלות מטעמו המחיר הצעת את הקבלן הצעת בדף בעט לרשום המציע על
 / הרכב אחסון יום עלות עבור וכן הגרוטאה / הרכב גרירת עבור הרכב בעל מאת שיגבה

 .בחניון הגרוטאה
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 :למלא נא-  המציע הצעת  .8

 

 הצעתי את בזאת מגיש ,ההסכם לרבות המכרז תנאי את שקראתי לאחר מ"הח אני
 :כדלקמן

 

 ההתחייבויות כל מילוי לרבות לחניון נטוש רכב או/ו גרוטאה גרירת תמורת 1.
 ₪        - של הרכב  סך בעל מאת לגבות מתחייב הנני ,במכרז המפורטות

 .(ח"ש           :במילים)
 

   המפורטות  ההתחייבויות כל מילוי לרבות בחניון הנטוש הרכב / הגרוטאה אחסון תמורת 2.
             :במילים) ח"ש     -סך של  הנני מתחייב לגבות מאת בעל הרכב ,במכרז

 ח"ש              :במילים₪         -ימים 60 -ל הכל ובסך ליום ₪(

 ₪              - ו לרכב אחסון ימי 60 + רכב גרירת עלות( הצעתי סיכום .3
_:במילים _ _ _  ח"ש       _

 
 .מ"מע כוללים יהיו לעיל המפורטים הסכומים

 

      המחיר הינו לצורך השוואת הצעות )2(8הימים הנקוב בסעיף  60פרק הזמן של  .1 :הערות
 לפי תהיה ,הזכיין י"ע ,הרכב בעל מאת בפועל שתגבה התמורה .לעירייה שיוגשו

 .בפועל האחסון ימי כמות
 .חלקו או מלא יום משמעו – זה מכרז לצורך "איחסון יום" 2.

 
                                                  :         המציע שם

                                                :               כתובת

                                                                 :מייל אי

 :                         תאריך

                                  :המציע חתימת
 
 

 ד"עו אישור
 

 י"ע נחתמו זה הצעה טופס לרבות המכרז מסמכי כי בזאת ת/מאשר ,ד"עו            מ"הח אני

 דין י"עפ לחייב מוסמכים הינם ואשר              המציע מטעם המסמכים הגורמים

                                                 .המציע את
 
 

   

          תאריך ד"עו
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 'ג מסמך
 משנה קבלן תצהיר

 
 

 עיריית לכבוד
 קלנסווה ,

 

 נ.א.ג
 

                מס מכרז :הנדון
 

 , קלנסווה עיריית כלפי בזאת ומתחייב מאשר                      . פ.ח/. ז.ת                      מ"הח אני
 למתן -         פומבי במכרז)"המציע " :להלן(         בקשר עם התחייבויות המציע

 נטושים ורכבים רכב גרוטאות גרירת לביצוע עבודות שירותים

 :להלן(
 :כדלקמן " , המכרז" / "המציע"

 
 למטרת ,מקלנסווה  מ "ק 20 -כ על יעלה שלא או במרחק קלנסווה חניון ב להעמיד ביכולתי    1.

 ימוקם שהחניון איסור חל כי לי ידוע .הנגררים הרכב וגרוטאות הנטושים הרכבים אחסון
 .המכרז של הסף לתנאי )ד8( בסעיף כמפורט זאת כל ,קלנסווה  העיר במכרז

 (בעל הנכס ,שטח ,כתובת ,חלקה ,גוש) :החניון להלן פרטי
 

 

 

 

 

 הסכם /דין כל פי על מגבלה כל ואין בחניון דין פי על הזכויות בעל אני כי מצהיר הנני    2.
 .הנגררים הרכב וגרוטאות הנטושים הרכבים אחסון למטרת החניון את להעמיד

 

 ובכפוף היתר בין ,התחייבתי בו אשר "),ההסכם" :להלן( המציע עם בהסכם התקשרתי    3.
 הרכב וגרוטאות הנטושים הרכבים אחסון למטרת חניון להעמיד ,במכרז המציע של לזכייתו

 .בין העיריה למציע של ההסכם תוקפו תקופת כל במשך ,הנגררים
 

 כמי מועמדותו לאישור מוקדם תנאי מהווה המציע עם בהסכם התקשרותי כי לי ידוע    4.
 המכרז י מסמכי"ולהתקשרות בינו ובין העירייה עפ ,        שרשאי להגיש הצעה למכרז פומבי

 אלא ,המציע עם ההתקשרות את לבטל רשאי אהיה לא ,לכך אי .כאמור שיפורסם
 .ובהתאם מראשקלנסווה ,   עיריית באישור

 
 
 
 

 וחותמת חתימה                        שם               תאריך
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 בין
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 ורכבים רכב פינוי גרוטאות או/ו גרירה עבודות בביצוע והעירייה מעוניינת הואיל
 אחסון למטרות חניון ותחזוקת הפעלת ביצוע עבודות ,העיר שיפוט בתחום נטושים

 גרוטאות
 ,גריסתם לצורך מהחניון ופינוי מהעירייה רכב גרוטאות ורכישת נטושים והרכבים הרכב

 :להלן) זה בחוזה להלן שיפורט כפי והכל העירייה להוראות ובהתאם בכפוף הכל
 "(.העבודות"
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 ;להלן זה חוזה בתנאי כמפורט הכל ,המשפטיים יחסיהם את להסדיר הצדדים וברצון

 והואיל
 ; במכרז

 והואיל

 
 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר ,הותנה ,לפיכך
 

 המבוא .1
 

 נפרד בלתי חלק מהווים ,בהם האמור כל על ,המכרז ומסמכי נספחיו ,זה לחוזה המבוא 1.1
 בגוף נכללו כאילו ,לאו אם ובין בפועל צורפו אם בין ,ועניין צורך לכל ,מהחוזה

 .הצדדים להתקשרות הבסיס את ומהווים ,החוזה
 

 -מיועדים לגרירה רכבים רשימת :מסמכי החוזה 1.2
 .'נספח א

 '.ב נספח – החניון שטח תשריט
0 פומבי מכרז מסמכי 9 / 2  '.ג נספח - 2

 מחוזה נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים ברשותו כי הקבלן בזאת מצהיר ,ספק כל למניעת 1.3
ההסברים אשר  כל את קיבל תוכנם את הבין אותם קרא כי ,צורפו שלא אלה לרבות ,זה

 כלשהוא תנאי הבנת אי .והינו מתחייב לבצע את העבודות על פי כל האמור בהם  ,ביקש
לקבלת  שהיא זכות כל לקבלן תקנה לא ידו על בו התחשבות אי או הקבלן י"ע החוזה מתנאי
 .זה בעניין העירייה כלפי דרישות או לתביעות עילה כל יהווה ולא שהוא סוג נוסף מכל תשלום
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 הגדרות .2
 

 המונחים המשמעות

 העירייה קלנסווה  עיריית
 הקבלן .שמטעמו מי וכל עובדיו ,הקבלן של נציגיו לרבות

 ביצוע לצורך העירייה ל"סמנכ ידי על שיוסמך מי או/ו אכיפה אגף מנהל
 .זה חוזה

 המנהל

 מכל, וכל מסמך שאינם מצורפים ובין בין שצורפו ,נספחיו החוזה על כל
 .בעתיד לחוזה שיצורף ,שהוא סוג מין

 .החוזה

 הפעולות ,העבודות של חלק וכל וההתחייבויות הפעולות ,העבודות כל
 .עם בקשר ונספחיו לחוזה לבצע בהתאם הקבלן שעל וההתחייבויות

 .זה חוזה נושא העבודות

 .העבודות

 .גרירה .נטושים ורכבים רכב גרוטאות פינוי או/ו גרירה עבודות
  1984. ד"התשמ ,הניקיון שמירת בחוק כהגדרתה

 .רכב גרוטאת
 

 .חלקו או מלא יום
 

 .אחסון יום
 

 1984 – ד"התשמ הנקיון שמירת בחוק כהגדרתו
 

 נטוש רכב
 

 .נטוש רכב או/ו רכב גרוטאת זה חוזה לצורך משמעו      ים/רכב
 

 הציוד .העבודה לביצוע הדרוש הציוד כל

          בשטח        גוש            כחלקה ידועים ,הקבלן בחזקת או/ו בבעלות אשר המקרקעין
 הרכב גרוטאות לאחסנת המיועדים

 .הקבלן ידי על יפונו או/ו שיגררו הנטושים הרכבים או/ו

 החניון

 
 

 הקבלן והתחייבויות הצהרות  .3
 

 :כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר הקבלן
 

כמפורט  העבודות לביצוע והציוד האמצעים וכל אדם כח ,מקצועית מיומנות ,ניסיון ,ידע בעל הינו כי 3.1
 הבטיחות ותקני כללי וכן ,הדין הוראות כל היטב לו נהירים וביעילות וכי במומחיות ,זה בחוזה

 .לעניין הנוגעים
 

 ,חוקית כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה 3.2
 על התחייבויותיו כל קיום ומילוי זה בחוזה התקשרותו את המונעת אחרת או/ו חוזית

 .פיו
 

 כל של ומושלם מלא ביצוע לשם העבודות בביצוע הקשור והמידע הנתונים כל את קיבל כי 3.3
 .העבודה את לבצע מגבלה או/ו מניעה כל מבחינתו אין וכי זה חוזה פי על התחייבויותיו
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 לרבות התשתית את וכן העבודות ביצוע על המשפיעים הגורמים כל את מכיר והינו היטב בדק כי 3.4

 .למטרותיו שהיא בחינה מכל מתאימים אותם ומצא ,ב"וכיו השטח פני ,גישה דרכי ,כבישים
 

 חוזה לפי והתחייבויותיו פעולותיו לביצוע דין י"עפ האישורים והרישיונות הנדרשים כל ברשותו כי 3.5
 העבודות לביצוע ו/שישמש ים/הגורר הרכב כלי לגבי הנדרשים והרישיונות האישורים לרבות ,זה

 .החניון לניהול עסק רישיון ולרבות , ישראל ממשטרת הנדרשים האישורים לרבות ,זה חוזה נשוא
כל ביצוע העבודות  במהלך הנדרשים יהיו בידיו והרישיונות האישורים כל כי ומתחייב מצהיר הקבלן

 .החוזה ותקופת
 

 לביצוע דין פי על הנדרשים והרישיונות האישורים כל בידיו שיהיו עד העבודות בביצוע יחל לא כי 3.6
 ,רישיונות לקבלת שהיא צורה בכל אחראית העירייה שאין לו ידוע כי מצהיר הקבלן .העבודות
 .העבודות לביצוע אישורים

 

 יפר .החוזה תקופת כל במשך שיחולו או/ו החלים העזר וחוקי התקנות ,החוקים כל אחר ימלא כי 3.7
 לעירייה שיגרמו הוצאה או/בגין כל נזק ו העירייה הוא את יפצה כאמור עליו חובה שהוטלה הקבלן

 .ההפרה עקב
 עבודות את לבצע מנת על הדרושים והאמצעים הפעולות בכל ינקוט הוא כי 3.8 באופן

 .הרלוונטיות והרשויות החוק להוראות בהתאם ,ויעיל תקין ,שוטף
 

 בניגוד , בעתיד מרכבים כחלק לרבות הרכבים בשילדות שהוא סוג מכל שימוש יעשה לא כי 3.9
 .הדין להוראות

 

 כללי – העובדות תיאור .4
 

 .בכתב המנהל לדרישת ובכפוף בהתאם ,העירייה של השיפוט בתחום רכבים גרירת עבודות ביצוע 4.1
 

 .שנגררו רכבים ואחסון חניה מטרות לצורך ותחזוקתו הפעלתו ,חניון הכשרת 4.2
 

 של בכתב הוראה י"עפ לגריסה והעברתם מהחניון רכבים פינוי בכתב המנהל לדרישת ובכפוף בהתאם 4.3
 ,דין י"עפ למכרם העירייה תהא רשאית ,לבעליהם הושבו שלא נטושים רכבים, לעיל האמור אף על .המנהל

 .הבלעדי דעתה לשקול ובהתאם ,המנהל מאת להוראה בכתב והכל בכפוף
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 רכבים גרירת עבודות ביצוע .5
 

 ,הרכבים לגרור את ,של המנהל להוראה בכתב בהתאם ובכפוף מתחייב הקבלן
 .לחניון

 שיורה כפי הסוגים מכל לרכבים הגרירה עבודות את לבצע מתחייב הקבלן
 .המנהל

 להתייצב מתחייב הקבלן ,לעיל 2.5 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי
 פעם ובנוסף ,בשבוע )ליום שעות 8 (מלאים עבודה ימי 2 במשך הגרירה עבודות לביצוע

 תנועה עמוסי באזורים הערב בשעות גרירות לבצע בחודש
 .העירייה כפי שתורה ),תעשיה אזור כדוגמת(

5.1 
 

5.2 
 

5.3 

 

בעת  הגרירה תבוצע במיומנות ומקצועיות תוך שמירה על הרכב או הגרוטאה הנגרר
 נקיטת תוך ')שילדה וכו ,ציפוי ,צבע(ההרמה והבטחה שלא יגרם כל נזק לנגרר 

 וכל הנגרר של ,הגרירה בטיחות להבטיח כדי הנדרשים זהירות אמצעי
 .לו בסמיכות ומעליו בתוכו הנמצא גורם או/ו חפץ

5.4 

 
 

 החיצוני ימלא הקבלן טופס גרירה ובו ירשמו הערות ביחס למצבו,בטרם ביצוע הגרירה 
 ב"וכיו האירוע למקום הגעה ,הודעה קבלת מועד ,הגרירה פעולת בצוע בטרם הגרור של

 תנאי מלפנים ומאחור הגרור את יצלם הקבלן ,כן כמו .לו שיומצא בטופס כמפורט הכל
 .הטופס על המנהל והקבלן לביצוע הגרירה יהיה חתימת

5.5 

 הקבלן .ידו על שיוסמך מי או/ו המנהל בנוכחות ורק אך לגרור מתחייב הקבלן

 לגרירת המתאימים גרר י/רכב הגרירה עבודות ביצוע לצורך יחזיק

 .לגרור העירייה שתורה מקום ומכל הסוגים מכל רכבים
 

 עבודות הקבלן מתחייב להעסיק רק נהגים מורשים לנהיגת כלי רכב הנדרש לביצוע
 בכל לרבות התעבורה ותקנות החוק להוראות בהתאם יועסקו הגרר נהגי .הגרירה

לכך כי הפועלים  אחראי ויהיה ידאג הגורר .בטיחות ולהוראות ,עבודה לשעות הנוגע
 תואם נהיגה לרישיון בנוסף רישיונות גרירה וחילוץ יהיו בעלי ,לביצוע הגרירהמטעמו 

 ,גרירה ,לחילוץ הקשור בכל ,התעבורה לנדרש בדיני בהתאם אותה ויבצעו הרכב לסוג
 .'תאורה וכו ,והנגרר סימון הגורר

 
 אחר ציוד בכל או/ו ברכב הגרר פגם כלשהו או/ו תקלה ותתגלה במידה הקבלן מתחייב כי

 וללא ברציפות הפגם או/ו התקלה תתוקן ,הפינוי או/ו הגרירה עבודת את המשמש
 מבלי חלופי ציוד אחר או/ו חלופי רכב גרר יסופק או/ו הפסקה
 .העבודות בביצוע שיהוי כל שיגרם

5.6 

5.7 
 
 

5.8 
 
 
 
 
 

5.9 

 

 עד דין פ"ע ובבעלותה העירייה של רכושה יהיו הקבלן ידי על שיגררו הרכבים כי בזאת מובהר
 .העירייה מאת בכתב אחרת להוראה

 .זה חוזה להוראות בהתאם בכתב המנהל להוראת בכפוף הגרירה עבודות בביצוע יחל קבלן
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 החניון .6
 

 החניון הכשרת 6.1
 

 שלא בגובה רשת או איסכורית מסוג היקפית בגדר החניון את יגדר הקבלן
 , דין פי הנדרשיםעל וההיתרים הרישיונות לקבלת בכפוף זאת , 'מ 2 - מ יפחת

 .עסק קבלת רישיון ישראל ולרבות משטרת של לרבות

6.1.1 

 

 יפחתו שלא באמצעים אך דעתו לשיקול בהתאם החניון לאבטחת לדאוג מתחייב הקבלן 6.1.2
 .אבטחה למוקד המחוברת אזעקה ממערכת

 

 הנדרשים והאביזרים הציוד בכל ויציידו המתקנים כל את בחניון יתקין הקבלן
 מכל נזק להם יגרם שלא ושמירה נטושים והרכבים הגרוטאות אחסנת לצורך

 .שהוא סוג
 

 רלוונטים לזיהויו ויציג בו פרטים ,שילוט בחניון ,על חשבונו ,הקבלן יתקין
 . המנהל הוראת פי על הכל חרום ולמקרי בירורים לצורך טלפון מספרי לרבות

6.1.3 
 
 

6.1.4

 רצון ולשביעות זה חוזה הוראות י"עפ החניון והכשרת הכנת את להשלים מתחייב הקבלן
 .החוזה מחתימת ימים 7 -מ יאוחר לא ,המנהל

 

 ותחזוקתו החניון הפעלת 6.2
 

 וישמש החוזה תקופת כל במשך שוטף באופן הקבלן ידי על יופעל החניון
 .נטושים ורכבים רכב גרוטאות ,נגררים רכב כלי לאחסנת

6.2.1 

 

 חג ובערבי , 00:17 ועד 00:8 השעות בין לפחות יום כל פתוח יהיה החניון
 . שבת /חג כניסת לפני שעה ועד 00:8 :השעות בין שבת/

6.2.2 

 

 .בחניון הרכבים והעמדת חניית את ולהסדיר לפקח ידאג הקבלן 6.2.3
 

 כל האישורים לרבות דין י"עפ המתחייבות הדרישות בכל יעמוד החניון
 .דין י"עפ המחויבים וההיתרים

6.2.4 

 

 שילוט אגרת ,ארנונה ,מיסים ,אגרות היטלים ,התשלומים בכל יישא הקבלן
 .בו והשימוש החניון בגין הפעלת דין י"עפ יחולו ואשר חלים ב אשר"וכיו

6.2.5 

 

 ב"וכיו מים ,חשמל של צריכה בגין התשלומים כל את ישלם הקבלן
 החניון בתחום לשימוש הנוגעת אחרת הוצאה כל וכן החניון שבתחום

 .והפעלתו

6.2.6 

 

 תחזוקה, הניקיון ,באופן מלא ובלעדי לשמירה על הסדר הקבלן יהיה אחראי
 ובחניון החניון לתחום מחוץ יעמיד לא הקבלן .וסביבתו החניון של שוטפת
 ,זו התחייבותו הקבלן הפר .שהיא מטרה לכל ,שהוא סוג מכל ציוד או/ו חפצים
 חניון לתחום ומחוץ בחניון שיונחו הפריטים את לסלק רשאית העירייה תהיה

 .הקבלן חשבון על

6.2.7 
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 של תברואה מחלקת או/ו המנהל הוראות לכל להישמע מתחייב הקבלן
 סדר ,לניקיון הקשור בכל דין י"עפ מוסמכת רשות כל או/ו העירייה

 והמיטלטלין, הציוד ,המתקנים לרבות ,וסביבתו החניון ותחזוקת
 .בו המוצבים

 
6.2.8 

 

 שיגרם נזק או/ו קלקול או/ו פגם או/ו תקלה כל לתיקון ידאג הקבלן
 מאחריות לגרוע מבלי .ממתקניו למתקן או/ו לו המחובר ולכל לחניון
 וזאת שיידרש תיקון כל לבצע חייבת לא אך רשאית העירייה תהיה ,הקבלן

 .הקבלן חשבון על

6.2.9 

 

 העלול דבר כל ,הימנו בחלק או/ו בחניון לעשות שלא מתחייב הקבלן  6.2.10
 או לעירייה נוחות אי או לעירייה לגרום לנזק או מטרד או מפגע להוות

 .לציבור
 

 בקשר המוסמכות הרשויות הוראות אחר בקפדנות ימלא הקבלן  6.2.11
 הוראת פי על הדוש מתקן כל .החניון שרפות בתחום וכיבוי גילוי, למניעה

 .אחריותו על ,הקבלן ידי על ויתוחזק יותקן הרשויות
 
 

 , עבודות לבצע רשאית תהיה העירייה ,הקבלן מאחריות לגרוע מבלי  6.2.12
 חשבון ועל הבלעדי דעתה שקול לפי ,בחניון ב"וכיו תוספות תיקונים
 .הקבלן

 
 

 צדדים של גרורים רכבים בחניון לאחסן רשאי יהיה הקבלן כי בזאת מובהר  6.2.13
 דין פי על הנדרשים והתרים הרישיונות כל של לקיומם בכפוף ,נוספים שלישיים

 מאחריותו לגרוע מבלי זאת כל ,הדין להוראות ובכפוף
 .זה חוזה י"עפ שייגרר רכב לכל מקום של לקיומו

 
 
 

 לבעלים הרכב החזרת .7
 
 

     ובערבי 17:00ועד  00:8השעות  בין חול בימי רכבו את לקבל יגיע הנגרר הרכב בעל   7.1
 והקבלן .שבת/חג כניסת לפני שעה ועד 00:8 השעות בין המועד ובחול    חג ערבי ,שבת  

 :כדלקמן התנאים מולאו כי יוודא
 

 שיומצא טופס בדוגמת ,הרכב את לשחרר ניתן כי מהמנהל בכתב אישור הרכב בעל בידי 7.1.1
 .לקבלן

 

 תעודה או זיהוי תעודת פי על כוחו בא או/ו הרכב בעל את יזהה הקבלן  7.1.2
 לרכב בעל הרכב שבידי רישיון הרכב פרטי יבדוק וישווה ,אחרת רשמית מזהה

 ייפוי להמציא יש הרכב בעל של כוחו בבא ומדובר במידה .המאוחסן
 .מהבעלים כוח

 מצב לבין שנמסר בשעה הרכב מצב בין השוואה הרכב בעל בנוכחות יבצע הקבלן

 
 

 
7.1.3
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 הטופס על הרכב בעל חתימת יבקש מכן ולאחר הרכב העברת בטופס כמפורט הרכב

 ,השחרור טופס ג"ע הערותיו לכתוב ,בקשתו פ"ע הרכב לבעל לאפשר יש מקרה בכל,ל"הנ
 .ומאחור לבעלים מלפנים החזרתו יצולם לפני הרכב .החתימה טרם

 

 11. בסעיף כמפורט המגיע התשלום את לקבלן לשלם יידרש רכב בעל      7.1.4
 

 המלאים פרטיו את כוחו בא או הרכב בעל ימלא ,הרכב לבעל הרכב מסירת עם
 .לקבלן שיומצא לטופס בהתאם הרכב קבלת אישור על ויחתום

7.1.5 

 

 .ביצוע אישור טופס על חתימתו מרגע ייחשב הבעלים י"ע הרכב שחרור      7.1.6
 

 כך על לדווח יש הביצוע אישור על שחתם לאחר מהמגרש רכבו את להוציא רכב בעל סרב        7.1.7
 .לקבלן שיומצא טופס בדוגמת הרכב לקבלת סירוב טופס על ולהחתימו למנהל מיידית

 לאפשר מ"ע ,למנהל הקבלן אותו יפנה ,ביצוע אישור טופס על לחתום הרכב בעל סרב         7.1.8
חתימת  ללא הרכב יימסר ולא ישוחרר לא מקרה ובכל טענותיו את להעלות לו

 .הבעלים

 או/ו הרכב גרירת לשם אמצעי כל למגרשו להכניס הרכב לבעל לאפשר מתחייב הקבלן         7.1.9
 לשם באופן שתתאפשר העמסתו הרכב יציב את כן אחר כמו מקום לכל העברתו
 .הרכב המצא למקום ונוחה חופשית גישה יאפשר וכן העברתו /גרירתו

 

 הרכב גרירת עבור תשלום שנגרר הרכב מבעל ולקבל לדרוש רשאי יהיה הקבלן
 המפורטים השיעורים על יעלה לא התשלום .להלן 11 בסעיף כמפורט ,ואיחסונו

 .ל"הנ 11 בסעיף

7.2 

 
 

  . הקרוב למקום גביית הכספים במקום ,האחסנה במגרש חשבונו על יציבהקבלן       7.3
 X 1 5.1 בגודל יהיה השלט .המחיר בהצעת כמפורט שלט מחירים ,המנהל בתיאום

 .לבן רקע על גדולות דפוס באותיות וייכתב לפחות מטר                                   
 
 

 אמצעי חובם במגוון עבור לשלם רכבם את לשחרר הבאים לאזרחים לאפשר הקבלן מתחייב     4.7
 אשראי כרטיסי ,מזומן :כגון ,המקובלים התשלום                                 

 .קים'וצ
 
 

 
 לגריסה והעברתם מהחניון הרכבים פינוי  .8

 

 להוראה בכפוף ורק ,בדין הקבועים המועדים חלוף לאחר , לבעליו הרכב הוחזר לא באם   8.1
 ,לגריסה מהחניון הרכב את הקבלן יפנה  ,לקבלן שיומצא לטופס בהתאם ,המנהל של בכתב

 .המנהל י"ע שיקבע המועד תוך

 רשאית המכרז תהא להוראות בהתאם ,הושב  לבעליו שלא נטוש רכב, האמור לעיל אף על
 .הבלעדי דעתה לשקול בהתאם והכל ,למכרו העירייה

 הרכב אחסנת / גרירת בגין לקבלן כלשהו בתשלום מחויבת תהיה לא מקרה בכל העירייה
 .בחניון

 

 ממועד ימים 60 לתקופה של מעבר הרכב בעל את לחייב אפשרות לו תהיה לא לקבלן כי ידוע
 בכפוף ,העירייה ידי על למכירה / לגריסה הרכב יועבר יום 60 וכעבור ,הגרירה
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 רשאי יהיה לא ,יום 60 מעל בחניון הרכב שהה אם גם כי מודגש .בכתב המנהל לאישור
 .יום 60 של לתקופה מעבר הרכב בעל את לחייב הקבלן

 

 במקום לגריסה י הקבלן"ע המנהל ותועבר י"ע שיקבע המועד תוך מהחניון יפונה הרכב   8.2
 .בכתב המנהל לאישור ובכפוף ,דין כל להוראות בהתאם ,דין פי על המותר                     

 

 אחראית העירייה נמצא ואין הוא בו במצב ,שהוא כמות יימכר/שהרכב יועבר  ידוע לקבלן   8.3
 אם בין הרכב של כלשהי לתכונה לתיאור, לאיכות ,לכמות ,לטיב כלשהי הבטחה נותנת או/ו

 התאמה אי של טענה כל על מראש מוותר והקבלן נסתרת היא אם ובין גלויה היא
 .כלשהי סיבה בגלל

 

 על יחולו בכך הכרוך וכל מסירה שקילה ,הובלה ,טעינה ,להעמסה בקשר ההוצאות כל   8.4
 .הקבלן

 

 המפעל מאת קבלה למנהל הקבלן ימציא לגריסה מהחניון הרכב מפינוי שעות 24 תוך   8.5
 .שנגרס יום ,תאריך ,הרכב של השילדה מספר ,הרכב מספר את המציינת                   

 

 להעביר העירייה לחייב את כדי בחוזה זה אין באמור כי ,מובהר בזאת ,הסר ספק למען   8.6
 בכפוף יהיה והכל ,מסוים במועד או/ו מסוים בסכום או/ו מסוימת בכמות רכבים לקבלן
 .העירייה של הבלעדי דעתה לשקול

 

 הרכב לפינוי כתנאי ,הרישוי במשרד הרכב רישום סטטוס את לשנות הקבלן באחריות   8.7
 .מהחניון

 

 מוקד .9
 24 זמינים שיהיו נייד פקס ובטלפון במכשיר ,קווי בטלפון מצויד ויהיה לרשותו יעמיד הקבלן
 הגרר ושליחת הודעות מענה לקבלת וחגים וייתן כולל שבתות השנה ימות ובכל ביממה שעות

 .בכתב דרישה פ"ע
 

 ודיווח רישומים ניהול .10
 

 :הבאים הפרטים את יכלול היומן .ממוחשב גרירה יומן ינהל הקבלן 10.1
 

 אליו המקום , נגרר ממנו המקום ,הגרירה ושעת תאריך ,רישוי מספר ,הנגרר סוג הרכב 10.1.1
 .הגורר הנהג ושם נגרר

 העברת בטופס כמפורט ,הגרירה פעולת ביצוע בטרם הרכב של החיצוני למצבו הערות  10.1.2
 .הממוחשב ביומן הרכב צילום שמירת לרבות .לקבלן שיועבר ,רכב

 .הגרירה בזמן במקום שנכחו כ"ב או המנהל שם      10.1.3

 .המשחרר האדם של מלאים ופרטים הרכב החזרת ביצוע ושעת תאריך      10.1.4

 .המבטל פרטי ), בוטלה אם ( הגרירה ביטול שעת      10.1.5

 הרכב כלי רשימת של שבועי ממוחשב דיווח למנהל הפקס באמצעות ויעביר ידווח הקבלן
 .לכך הסיבות יפרט וכן ,שוחררו וטרם שלו האחסנה במגרש ברשותו שנשארו

10.2 

 .המנהל י"ע לכך שידרש עת בכל ממוחשב דיווח יעביר הקבלן ,באמור לגרוע מבלי
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 הפעולות מיתר באופן נפרד ,הקבלן ינהל את פנקסי החשבונות בגין העבודות נשוא מכרז זה
 חודשים 3 – חיוב לתקופת החשבוניות מפנקסי העתקים במגרש יימצאו עת בכל .שלו

 .בהם לעיין עת בכל רשאי יהיה והמנהל ,קודמים

10.3 

 .ועלותם הקבלן י"ע שבוצעו השרותים יפורטו החשבונות בפנקסי             10.4

 תשלומים .11

 הרכב גרירת בגין הוצאותיו החזר שנגרר הרכב מבעל ולקבל לדרוש רשאי יהיה הקבלן
 :כדלקמן והחזקתו

11.1 

 11.1.1 הקבלן לטופס הצעת בהתאם.)הגרור גרירת עבור ,מ "מע כולל ₪,                 

 סוגי בכל )ב"וכיוצ גרירה ,הרמה ,חילוץ ( הפעולות כל את כולל הגרירה מחיר ).למכרז                
 .הרכב סוגי לכל ומתייחס הכלים                  

 11.1.2 בהתאם) .חלקו או כולו ,אחסון יום כל עבור, מ"מע כולל ₪                    

 (למכרז הקבלן הצעת לטופס

 ימים 60 דוע לקבלן כי לא תהיה לו אפשרות לחייב את בעל הרכב מעבר לתקופה שליי
 בכפוף ,למכירה / לגריסה הרכב יועבר יום 60 וכעבור ,הגרירה ממועד

 .בכתב המנהל לאישור

11.1.3 

 כנקוב המותר לו העולה על בסכום אזרח חייב הקבלן כי יתברר בו מקרה בכל     11.1.4
 .ההפרש  בגובה קנס עליו יושת וכן ההפרש בהחזרת יחויב, לעיל                                                

 
 את תכלול החשבונית .כדין מס חשבונית הקבלן ינפק הקבלן שיגבה תשלום כל על           1.11.5

 .לעירייה חשבוניות יומצאו העתקי דרישה י"עפ . אחסנה וימי ידו על שבוצעו העבודות פרוט                                                

 כלשהם סכומים לשלם ,מקרה בכל ,תידרש לא העירייה כי בזאת מודגש            1.2.11
 ,מבעל הרכב האמורים התשלומים את הבלעדי לגבות אחראי והקבלן לקבלן

 שחרור בעת

 המנהל .12

והקבלן  או הנחיות בכל הקשור לביצוע העבודות/ו /הוראות ,מפעם לפעם ,רשאי ליתן לקבלן
 לרבות ,ידו על הנדרש במועד המנהל הוראות והנחיות כל אחר למלא מתחייב

 .ועוד ביטחון ,סדר ,בטיחות ,ניקיון, תחזוקה בנושאי הוראות לעיל מהאמור לגרוע ומבלי

12.1 

 והקשור על ידו שיידרש מידע או/ו נתון כל המנהל לרשות מתחייב להעמיד הקבלן
 .העבודות לביצוע בעקיפין או/ו במישרין

12.2 

 העירייה כלפי התחייבויות הקבלןמכל  כמפחית או/ו לא ישמש כגורע זה בסעיף דבר האמור שום
 ניתנה אשר הפיקוח בזכות לראות אין .זה חוזה פי על המנהל כלפי או/ו

12.3 

 .במלואן זה חוזה פי על התחייבויות את הקבלן יקיים כי להבטיח אמצעי אלא למנהל                            



 

 

 החוזה תקופת 13

                          ביום דהיינו ,החוזה חתימת במועד תחילתה. חודשים 12ל הינה החוזה תקופת  13.1
 ").החוזה תקופת " :להלן(            ביום וסיומה



  

 

 12 בנות נוספות תקופות -2ב החוזה תקופת את להאריך האופציה שמורה לעירייה  13.2
 או החוזה תום תקופת לפני יום 90 של בכתב לקבלן הודעה למתן בכפוף ,אחת כל חודשים                

 .הארכה תקופת                   
 הארכת על להורות הצורך במידת ,הזכות לעירייה שמורה ,באמור לפגוע מבלי  13.3

 .הסתיים       טרם ,זה לחוזה בהתאם השירותים שביצוע ככל ,החוזה תקופת                             

 ובטיחות בטחון .14

 
 ימצא אשר הרכוש או/ו האנשים לביטחון ולבטיחות,חשבונו  על ,ידאג הקבלן 14.1

 .החניון באי ולבטיחות לביטחון חשבונו על ידאג וכן הגרירה עבודות לביצוע בסמיכות                               

 לרבות ,כולו החניון תחום לסריקת ידאג הקבלן ,לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף
 .שבו המתקנים

 
 בדין הקבועים וההנחיות ההסדרים כל וביצוע לקיום חשבונו על מתחייב לדאוג הקבלן

 או/ו ישראל ידי משטרת שיקבעו על או/ו שנקבעו אלה וכן בדין שיקבעו או/ו
 .דין על פי כל גורם מוסמך או/ו העירייה

14.2 
 

14.3 

 

 העירייה בין אין וכי ,תלוי ובלתי עצמאי קבלן משמש הקבלן כי בזה מובהר מעביד – עובד יחסי העדר .15
 אף על אם .מעביד עובד יחסי ,החוזה בביצוע מטעמו הפועל או ידו על המועסק ,אחר אדם כללבין או לבינו

 מעבידתו היא העירייה כי ייקבע ,המפורשת הצדדים לכוונת ובניגוד ,לעיל האמור
 לשפות הקבלן מתחייב ,החוזה בביצוע מטעמו הפועל או ידו על המועסק אדם של או הקבלן של

 .לה בשל כך נזק שייגרמו הוצאה או בגין כל העירייה מייד את
 

 אדם כח אספקת .16
 

 ואת העבודה לביצוע הדרוש האדם כח את הוא חשבונו על לספק הקבלן מתחייב
 .עליהם ההשגחה

16.1 

 תוך העבודה ביצוע לשם הדרוש במספר ,מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן

 רישיון, ברישום צורך יש שלביצועה בעבודה .בחוזה לכך הקבוע המועד
 או רישיון בעלאו  רק מי שרשום הקבלן להעסיק חייב ,דין לפי כל היתר או

 .כאמור, היתר

 
16.2 

 

 כוח פנקסי ,המנהל של רצונו לשביעות ,ינוהלו העבודה שבביצוע מתחייב הקבלן
 .עובד כל של במקצוע וסווגו מקצועו ,שמו בהם שיירשם אדם

16.3 

 

 , ביקורת לשם האדם כח פנקסי את ,דרישה לפי למנהל להמציא מתחייב הקבלן וכן
 שבועית ,חודשית  אדם כוח מצבת ,ולשביעות רצונו ,לפי דרישתו להמציא למנהל

 . ויומית

16.4 

 

 יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות ,לביצוע העבודה
 בביצוע הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו 1959, –ט "תשי ,התעסוקה

 את המייצג האיגוד ידי על לקבוע בהתאם ,עבודה תנאי ויקיים ,העבודה
 .אזור באותו דומה עבודה עבור ענף באותו במדינה עובדים של ביותר הגדול המספר

16.5 

 

 אחר למלא וכן ,עובדיו של סוציאלי לביטוח חובותיו כל את לבצע מתחייב הקבלן
 1968. ט"תשכ )משולב  נוסח ( הלאומי הביטוח חוק

16.6 

 

 הדרושים הזהירות אמצעי כל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן
 ורווחתם העובדים בריאות לשמירת תנאים להבטיח וכן ,עבודה תאונות למניעת

16.7 
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 ארגון בחוק כמובן ,המפקח על ידי שיידרש כפי חוקית דרישה ובאין ,כנדרש בחוק

 1954. ד"תשי ,העבודה על הפיקוח
 

 אם המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן להפסיק לאלתר עבודתו של מי מעובדיו של הקבלן
 בהתאם לפעול חייב הקבלן .העבודות לביצוע מתאים אינו הוא המנהל לדעת

 .כאמור המנהל להוראת

 
 
 
16.8 

 

 משנה קבלני והעסקת חוזה הסבת איסור .17
 
 

 הוא אין וכן ,ממנו חלק כל או ,החוזה את לאחר להעביר או להסב רשאי אינו הקבלן
 .החוזה לפי זכות כל לאחר לשעבד או למסור להעביר או רשאי

17.1 

 

 קבלן לרבות, מקצתה או כולה ,העבודה של את ביצועה למסור לאחר רשאי הקבלן אין
 בין ,עובדים העסקת ואולם ,ובכתב מראש העירייה בהסכמת אלא משנה

 בה אין ,העבודה שיעור לפי משתלם ששכרם ובין העבודה זמן לפי משתלם ששכרם
 .לאחר  ממנה חלק או העבודה משום מסירת ביצועה של ,כשלעצמה,

17.2 

 

 מטילה ההסכמה אין ,זה בסעיף לעיל לאמור בהתאם הסכמתה את העירייה נתנה האמורה
 מאחריותו הקבלן את פוטרת היא ואין העירייה על כלשהי חבות

17.3 

 או מעשה לכל מלאה באחריות והקבלן ישא דין כל ולפי החוזה לפי והתחייבויותיו
 .ועובדיהם כוחם באי העבודה מבצעי של מעשה אי

 

 לנזיקין אחריות .18
 

 אובדן או נזק לכל ,העירייה כלפי ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הקבלן
 ,או בעקיפין  במישרין אחר שייגרם ולכל נזק ,לנזק רכוש ובין לנזק גוף בין ,שהוא

18.1 

 .שלישי צד ולכל הקבלן לעובד שלוחיה ,לעובדיה ,לעירייה ,העבודות ביצוע עקב או העבודות ביצוע במהלך               
 

ידי  ועל ידו על שיפונו לרכבים שיגרם נזק לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הקבלן
 על יגררו שהגרוטאות החל מרגע,ולרבות פריצה ושוד  ,לרבות לתחולת הרכבים ,עובדיו

 והפעילות וההתקשרות ופריקתם ,טעינתם בזמן לרבות ידו
 ).בשכר שומר הגדרת לרבות ( -1967ז"תשכ ,השומרים לחוק היתר בין כפופה תהייה

18.2 

 

 18.3 להוראת בהתאם חובה ביטוח בתעודת הקבלן יחזיק זה חוזה תקופת כל במשך חוק

 1970 – ל"תש , מנועי רכב ביטוח ופקודת 1975 – ה"התשל ,דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים   
 ומשולמת כשהיא תקפה ,או עבורו על פי חוזה זה/הגרירה שיופעל על ידו ו עבור רכב
 השימושים " סעיף יכלול ל"הנ החובה בתעודות ביטוח .במלואה

 ל"הנ חובה ביטוח תעודת לכל .תמורה כנגד רכב כלי גרירת של מרכיב "המותרים
 .המבוטח לשם ", העירייה " המילים תתווספנה

 

 כל על ,הראשונה דרישתה עם מיד העירייה את לשפות או/ו לפצות מתחייב הקבלן 18.4
מיד עם  העירייה את לשפות מתחייב והוא ,לעירייה יגרם באם שיגרם ,כאמור אובדן או נזק

 בקשר לשלם דרישתה הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילמה העירייה או עלולה
 בהן נשאה שהעירייה ההוצאות בכל כאמור וכן נזק או אובדן ,לפגיעה

 .כאמור נזק או אובדן ,פגיעה בגין לתביעה בקשר בהן לשאת עלולה או
   תרופה  לכל דין פי כל על או/ו זה חוזה פי על העירייה בזכויות לגרוע מבלי והכל ), משפטיות הוצאות לרבות              (

 .סעד אחרים או
 

 בשרותו הנמצא לכל אדם לעובד או המגיעים פיצוי או נזק כל דמי מתחייב לשלם הקבלן
 הגרוטאות פינוי שירותי מתן כדי תוך כלשהוא נזק או מתאונה כתוצאה

18.5 
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 או במישרין ,הקשורים רשלניים מחדל או ממעשה או/ו הנטושים הרכבים או/ו

 .החוזה פי על התחייבויותיו בביצוע בעקיפין
 
 

 לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהיה העירייה
 באופן אלו תביעות יושבו אשר עד ,כאמור אובדן או נזק בגין הקבלן כנגד
 .העירייה רצון לשביעות ומוחלט סופי

18.6 

 

 ביטוחים 19.
 

 לטובתו , חשבונו על ,הקבלן יבטח ,דין כל פי על או/ו חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי
 תוקפו תקופת כל בתוקף יהיו אשר ,להלן המפורטים הביטוחים את יחדיו העירייה ולטובת

 המצורף והנוסח האחריות מגבולות יפחתו לא ואשר זה חוזה של
 :המצורף 'ו כמסמך

19.1 

 

 .העבודה מביצוע הנובע או/ו בקשר ,דין כל פי על שלישי צד כלפי אחריות ביטוח   19.1.1
 

 או ,ידו על המועסקים ועובדיהם משנה קבלני ,עובדים בגין, מעבידים חבות ביטוח   19.1.2
 .להם שיגרם נזק או תאונה כל בפני זה חוזה נשוא העבודות בביצוע בעקיפין

 

 .הגרירות לביצוע המשמשים הרכב לכלי' ג וצד ביטוח חובה   19.1.3
 

 19.2 ל"הנ הפוליסות כל " העירייה " המבוטח לשם יתווסף ל"הנ הפוליסות לכל יתווסף

 .העירייה כלפי המבטח של שיבוב זכות על ויתור סעיף וכן צולבת אחריות סעיף
 

 הביטוח פוליסות כל ברשותו כן אם אלא זה חוזה לפי פעולה כל יבצע לא הקבלן
 .לעיל כאמור

19.3 

 

 העצמית ההשתתפות דמי את העירייה לשלם תאלץ בו אירוע של מקרה בכל
 הקבלן ,בו לשאת חייב הקבלן אשר אחר תשלום כל או/ו הביטוח שבפוליסת

 .ידה על שיידרש הסכום את לעירייה מידית להחזיר מתחייב

19.4 

 

 בין יכלול אשר הביטוח מחברת אישור לעירייה ימציא הקבלן ,החוזה חתימת במועד
 ביטול או/ו שינוי של מקרה שבכל אישור .שולמו הפרמיות שכל אישור ,השאר

 ייכנס לא הביטול / השינוי הפוליסות

19.5 

 .לעירייה רשום במכתב כך על הודעה מתן ממועד יום 60 חלפו בטרם לתוקף
 

 'ו כמסמך המצורף הביטוחים קיום אישור של נוסחו את לעירייה ימציא הקבלן
לכל  ,להמציא הקבלן מתחייב בזאת .י מבטחיו ובלתי מסויג"לחוזה זה כשהוא חתום ע

של  את הארכתן חדש המאשר אישור ,יום לפני תפוגת הפוליסות המצוינות באישור  15הפחות 
 יוכל לא ,בהתחייבותו זו עמד הקבלן לא .נוספת לתקופה הפוליסות

 .העירייה עם ההתקשרות תנאי וההפרה תיחשב כהפרת ,הגרירה מערך את להפעיל

19.6 

 

 ערבויות .20
 

 ימסור ,זה חוזה פי על הקבלן התחייבויות כל של ומושלם מלא מילוי להבטחת
 ,מותנית בלתי ,אוטונומית בנקאית ערבות ,זה חוזה חתימת במועד לעירייה הקבלן

20.1 



 

 

 ,לצרכן המחירים למדד צמודה כשהיא ₪ 1000,0 של בסך העירייה לטובת ערוכה              
 נוסח .זה חוזה חתימת ביום שהתפרסם המדד יהיה זה לעניין הבסיסי המדד כאשר

 ). "הביצוע ערבות" : להלן .ב"המצ' ה לנספח בהתאם יהיה הבנקאית הערבות
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 20.2 + החוזה תקופת כל למשך ,יהיה הערבות תוקף .החוזה מועד מתום ימים 30

 
 

 ידי על הביצוע ערבות תוקף יוארך העירייה ידי על האופציה תקופת שתמומש ככל
 .כאמור האופציה תקופת לסיום עד וזאת הקבלן

20.3 

 

של הפרת  במקרה תהא העירייה רשאית ,מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לעירייה על פי כל דין
 שנתנה חלקה או/ו לחלט את ערבות,התחייבות כלשהיא מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה 

 הסכם פי על הקבלן התחייבויות של נאות קיום להבטחת ,לטובתה
 .זה

20.4 

 

 סעד או/ו זכות לכל בנוסף באות הבנקאית הערבות מכוח כאמור העירייה זכויות
 .דין כל או/ו זה חוזה מכוח הקבלן כלפי לה העומדים אחרים

20.5 

 

 חוזה הפרת .21
 

 רשאית תהיה והעירייה החוזה של יסודית כהפרה יחשבו הבאים האירועים כי מוסכם
 עילה כל תהא לא ולקבלן הרכבים את לחזקתה לתפוס ,החוזה את לבטל

 :הבאים מהמקרים אחד בכל העירייה כנגד כלשהי תביעה או/ו לדרישה

21.1 

 

 אחר אדם או שהקבלן דעתה להנחת הוכחות העירייה בידי כשיש   21.1.1
 טובת או דורון ,מענק ,שוחד כלשהו לאדם הציע או נתן הקבלן של בשמו
 החוזה בביצוע הכרוך דבר לכל או זה לחוזה בקשר כלשהי הנאה

. 
 .החוזה מביצוע הקבלן הסתלק כי דעתה של העירייה להנחת הוכח

 גילה כי לא או נכונה איננה של הקבלן שהצהרה כלשהי אם יתברר
21.1.2 
21.1.3 

 החלטת על להשפיע כדי בה היה אשר עובדה זה חוזה חתימת לפני לעירייה
 .זה חוזה על לחתום העירייה

 נאמן או ) קבוע או זמני ( מפרק או מנהל או נכסים כונס ימונה אם   21.1.4
 יום 30 תוך יבוטל לא והמינוי ,מהם לחלק או הקבלן לרכוש או/ו לקבלן

 .מנתינתו
 

 נגד נכסים קבלת צו או למתן רגל פושט על הקבלן בקשה להכריז תוגש אם   21.1.5
 .יום 30 תוך תבוטל לא הקבלן והיא

 

 את יתקן ולא ,מקצתן או כולן ,ההסכם הוראות את יפר הקבלן אם   21.1.6
 .מראש על כך לו שנמסרה דרישה למרות ההפרה

 

 פי  על לעירייה המוקנים סעד או/ו זכות מכל לגרוע כדי לעיל 21.1 בסעיף באמור אין
 .דין פי על או/ו החוזה הוראות

21.2 

 

תהיה  ייחשב ההסכם כבטל מיום הודעת העירייה והעירייה ,הופר ההסכם כאמור בסעיף זה
 המשך ביצוע רשאית להתקשר לביצוע המשך העבודה באמצעות קבלן אחר או להטיל את

 ולחלט לקבלן המגיע תשלום כל לעכב וכן מטעמה עובדים על העבודה
 .החוזה של ביצועו להבטחת שניתנה הערבות את

21.3 

 
 



 

 

 
 פי על לעירייה המגיע אחר סעד ומכל נספחיו על בחוזה האמור מכל לגרוע מבלי       21.4 

 המפורטות החוזה הפרות כי בגין על הצדדים מוסכם ,כל דין פי על או/ו החוזה                   
 :להלן( בצידם המפורט מוסכמים לפיצויים זכאית העירייה תהא להלן

 הפיצויים"
 .)"המוסכמים

 
 

 



  

 

 מס' נושא  פיצויים מוסכמים

 בהתאם גרירה בביצוע איחור לרכב יום לכל ₪ 100
 המנהל לדרישת

.1 

 העבודה בשעות סגור חניון ממנה לחלק או לשעה ₪ 50
 בחוזה כמתחייב

.2 

 כנדרש שילוט הימצאות אי לאירוע ₪ 500
 לחוזה 7.3 בסעיף

.3 

 מבעל הוצאות החזר גביית .לעיל 3.1.11 סעיף 'ר
 מהקבוע הגבוהות שנגרר הרכב

 זה בחוזה

.4 

 7 תוך החניון הכשרת השלמת אי איחור ליום₪  1000
 בחוזה הקבוע י"עפ ,ימים

.5 

 כנדרש התייצבות ליום עבודה אי התייצבות אי יום לכל₪  1000
 המנהל ובהוראות בחוזה

.6 

 
 
 

 :להלן( כך על הודעה לקבלן העירייה תיתן החוזה את לבטל העירייה החליטה
 .)ביטול הודעת

21.5 

 

 הרכבים כל את לעירייה להשיב חייב הקבלן יהא העירייה הודעת קבלת עם  21.6
 לכל זכאי היה ולא ,המנהל שיורה ולמקום המנהל להנחיית בהתאם, במגרש הנמצאים               

 .מהעירייה שהוא מסוג תמורה                  
 

 תהא ,י כל דין"או עפ/י חוזה זה ו"מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לעירייה עפ
 אחרת ופעולה עבודה וכל גרירה בעצמה לבצע העירייה רשאית

 תוך המועד .ביצעם בקבלן וזה לא שהתרתה לאחר לה הקבלן וזה שאחראי
 .העירייה י"ע שנקבע

21.7 

התחייבויות או  העירייה תהיה זכאית להחזר מלוא ההוצאות שנגרמו לה בביצוע כל אותן
ליום  ועד התשלום החל מיום ,כשסכום זה ישא,עם דרישתה הראשונה  הוראות מיד

 ד"בחשבונות חח אשראי מקובלת למתן ריבית ,בפועל השבתו
 .מימון ותקורה ,כלליות כהוצאות שיחשבו 17% מ ובתוספת"בע בנק הפועלים                                    

 

 השתק – מניעות – ויתור. 22
 

    של הוראה או/ו תנאי שהוא איזה של אורכה או ויתור ,תוספת ,ביטול ,שינוי ,הנחה כל      22.1
 על וחתמו במפורש ,בכתב ,מראש אם נעשו אלא תוקף כל יהיה להם לא ,זה        חוזה 

 .הצדדים ידי                                   

 בכתב והתחייבות הסכמות ,מיצג ,הצהרה בכל קשורים יהיו לא זה לחוזה הצדדים     22.2
          הסכמה 22.3 .לרבות בנספחיו ,שאינם נכללים במפורש בחוזה זה 'פ וכו"ובע                    

 תקדים תהווה לא ,מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות העירייה מצד כלשהי
 בו מקרה בכל הדין והוא ,אחר למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו ולא ,כלשהו

 .ונספחיו זה חוזה פי על להם המסורות בזכויות המנהל או/ו העירייה השתמשה לא                                  
 

 החוזים חוק תחולה .23
 

 1970). א"התשל חוזה הפרת בשל תרופות ( החוזים חוק הוראות יחולו זה חוזה על
 

 הודעות ומסירת כתובות .24



  

  עיריית קנסווה

 נטושים ורכבים רכב בגרוטאות וטיפול גרירת עבודות ביצוע    'מס מכרז
 

 
הודעה  וכי ,לצרכי חוזה זה הינן כמצויין במבוא לחוזה זה כי כתובותיהם ,הצדדים מצהירים בזה

 לידיעת שהגיעה ל תחשב כהודעה"שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ
 .שליח ידי על מסירתה מעת שעות 24 בתום או המשלוח מזמן שעות 48 כעבור השני הצד

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה                                                      
 
 
 

 העירייה
 
 

 

 הקבלן
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 'ה מסמך

 

 קלנסווה  עירית לכבוד
 א.ג.נ.,

 

 
 
 

 למכרז בנקאית ערבות :הנדון

 לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו ")המבקשים" :להלן(                בקשת פי על .1
 עם בקשר וזאת , ₪( אלף עשרה חמש : במילים) ₪ 10,000 של לסך עד סכום כל                

0 מס פומבי במכרז השתתפותם 9 / 2  ורכבים רכב גרוטאות גרירת עבודות לביצוע  2
 .המכרז פי על התחייבויותיהם מילוי ולהבטחת נטושים

     מדרישתכם ימים 7 תוך ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו  2.
 את לנמק או לבסס כלשהי חובה עליכם להטיל מבלי ,אלינו שתגיע בכתב הראשונה

 המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או ,כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם   
 שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה

 .כלשהו כלפיכם למבקשים בקשר לחיוב לעמוד
 

 שכל     דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם  3.
 הכולל הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי ,בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן אחת

 .ל"הנ
 

 עד בתוקפה תישאר זו ערבות .לביטול ניתנת בלתי תלויה ולא ,חוזרת הינה בלתי זו ערבות.       4        
1 4 . 0 2 . 2  .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו ל"הנ המועד ולאחר ,בכלל ועד           3

 
 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות .5

 

                                           בנק  :                          תאריך
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 נטושים

 

 
 'ו מסמך

 
 

 רכב גרוטאות פירוק / והשמדת גרירה שירותי מתן - ביטוחים קיום על אישור
 

 :לכבוד

 עיריית קלנסווה 

 
  ")המזמין)" :להלן

פ                                    .ח הפקנו עבור כי בזאת מאשרים ,מ"בע לביטוח חברה                    ,מ"הח אנו
 רכב כלי וביטוחי מעבידים וחבות שלישי צד ביטוח פוליסות)" הקבלן" :להלן(                     .

 והמתייחסת לקבלן ידינו על והמוצאות במלואם להלן המפורטים והתנאים הסעיפים את כוללות אשר
 העבודות" :להלן(החוזה  נשוא לעבודות

 שלישי צד ביטוח לגבי ,הביטוחים תחילת למועד הרלוונטיים ביט מתנאי יפחתו שלא בתנאים)"
 .אלו לתנאים הסתייגויות וללא ,מעבידים וחבות

 מכוחם הבאים אלה וכל המשנה קבלני ,הקבלן ,המזמין של אחריותם כיסוי כוללות הפוליסות
 . העבודות מביצוע הנובעים או/ו הקשורים ואחריות נזק ,אובדן מפני,

 

 בתחום החונים נטושים ורכבים רכבים לגרוטאות ופינוי גרירה שירותי מתן – העבודות הגדרות
 הנגררים לאחסנת רכב כלי מגרש תפעול לרבות ,קלנסווה  עיריית

 
 :כדלקמן כולל הביטוח

 

 :שלישי צד ביטוח  .1                                            :פוליסה 'מס

 

                   :סיום תאריך         :תחילה תאריך                  
 

 -.000,000,2 של מסכום פחות לא הוא לתובע האחריות גבול .הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח
 .ביטוח ולתקופת לאירוע ח"ש

 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על                 
 

 ייחשב בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן 1.1.
 חבות לביטוח בפוליסה מכוסה שאינו בתנאי ,זו פוליסה שלישי לצורך כצד

 .הקבלן של מעבידים
 לצורך נבחריה ועובדיה ייחשבו ,מכוחה הבאים כל ,המזמין כי בפוליסה במפורש יצוין

 .שלישי כצד זו פוליסה

 
 
 
.2.1 

 ,גרירתםך במהל או/ו באחסנה הנמצאים רכב לכלי הנגרמים נזקים ,היתר בין ,מכסה הפוליסה
 האחסנה ובמתחם קלנסווה  עיריית בתחומי ופריקתם הובלתם ,העמסתם לרבות

.3.1 

 1967. -ז"תשכ השומרים חוק בגין ולרבות              
 שאינם רכב מנועי הקשור בכלי מאירוע גוף הנובעים נזקי ,בין היתר ,מכסה הפוליסה

 .הרכב של ביטוח החובה י"ע מכוסים
 .הקבלן פעילות של עקב לרכוש שיגרמו נזקים ,היתר בין ,מכסה הפוליסה
 .העבודה מזמין כנגד לאומי לביטוח המוסד של שיבוב לתביעות כיסוי תכלול הפוליסה
 . המזמין כנגד השיבוב זכות על ויתור סעיף וכן צולבת חבות סעיף תכלול הפוליסה

.4.1 
 

.5.1 

.6.1 

.7.1 

 .בזדון לנזק שגרם לטובת מי יחול לא השיבוב זכות על הויתור סעיף  
 עובדיהם או/ו מהמבוטחים מי כנגד כל פליליים בהליכים הגנה הוצאות תכלול הפוליסה 8.1.

 .אחד למקרה ח"ש -.000,400 של אחריות בגבול
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 נטושים

 
 

 ביטוח מעבידים :  .2

                   :סיום תאריך         :תחילה תאריך        
 

 בביצוע המועסקים ועובדיהם המשנה קבלני ,העובדים כל עבור מעבידים חבות ביטוח                
 -.500,000,1 של אחריות בגבולות ,העבודות                  -.000,000,5 של לתובע ולסך $ אחד לאירוע $

 .עשרחודשים שנים 12 של ביטוח ולתקופת                  

 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על                
 .כחוק נוער העסקת בקשר עם מגבלה כל תחול לא

 כאמור משנה קבלן של ועובדיו שלו משנה קבלן ,הקבלן של עובד כל על חל הביטוח
 .לאו אם ובין מהקבלן שכר קיבל אם בין,

 .המזמין כנגד השיבוב זכות על ויתור סעיף תכלול הפוליסה
 או/ו מהמבוטחים מי כל כנגד פליליים בהליכים הגנה הוצאות תכלול הפוליסה
 .אחד למקרה ח"ש -.000,400 של אחריות בגבול עובדיהם

.2.1 

.2.2 
 

.2.3 

.2.4 

 
 

 :רכב כלי ביטוח .3
 

 3.1. ועד              מתאריך :ביטוח תקופת            .ר.מ

 
 

                             הביטוח סוג               פוליסה מספר               
 הננו                                 :משולמת חובה תעודת מספר

 מלאה בהעמסה אם בין ,לגרירה הרחבה הביטוחי כולל הכיסוי מאשרים כי
 .עבודה ככלי מנוף לכיסוי הרחבה ולרבות ,נשלטת בגרירה אם ובין               

 

 3.2. מתאריך :ביטוח תקופת             .ר.מ

                      פוליסה מספר           ועד               הביטוח סוג

                             :משולמת חובה תעודת מספר                                              
 

 בהעמסה אם בין ,הרחבה לגרירה כולל הביטוחי כי הכיסוי מאשרים הננו                                   
 עבודה ככלי מנוף לכיסוי הרחבה ולרבות ,נשלטת בגרירה אם ובין מלאה

 

 3.3. מ.ר.                      מתאריך :ביטוח תקופת         _

 הביטוח סוג              פוליסה מספר          ועד
 :משולמת חובה תעודת מספר                                            

 

 בהעמסה אם בין ,הרחבה לגרירה כולל הביטוחי כי הכיסוי מאשרים הננו                                        
 עבודה ככלי מנוף לכיסוי הרחבה ולרבות ,נשלטת בגרירה אם ובין מלאה

 

 מספר                    ועד            מתאריך :ביטוח תקופת         .ר.מ
 מספר                       הביטוח סוג           פוליסה

 הננו                               :משולמת חובה תעודת
 ובין מלאה בהעמסה אם בין ,לגרירה הרחבה כולל הביטוחי הכיסוי כי מאשרים

 עבודה ככלי מנוף לכיסוי הרחבה ולרבות, נשלטת בגרירה אם
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 :הביטוח פוליסות כל על החלות כלליות הוראות  .4

 
 

 בכל המבוטח .)מ"הח( בלבד אחד מבטח אצל הקבלן י"ע נרכשו הביטוחיים הכיסויים כל
 ,רכב כלי של חובה בביטוחי למעט ,החוזה להוראות בהתאם הקבלן שערך הביטוחים

 נבחריה ,עובדיה ,המזמין את גם כולל שהוא כך הורחב
 .הקבלן של משנה וקבלני קבלנים ,המפקח,

 תקופת תוארך החוזה תקופת או/ו העבודות ביצוע משך הארכת של במקרה
 ,המזמין או וגם מהקבלן הודעה לקבלת כפוף אוטומטי ובאופן בהתאם הביטוחים

 

.4.1 

.4.2 
 

.4.3



 

 עיריית קלנסווה

0 'מס מכרז  9 / 2  נטושים ורכבים רכב בגרוטאות וטיפול גרירת עבודות ביצוע  2
 

 
 ,רשום במכתב הביטוחים את לחדש שלא כוונתנו על למזמין נודיע כן אם אלא

 הקבלן שערך הביטוחים .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף )שישים( 60לפחות 
 כן אם אלא , היקפם לצמצם או/ו לבטלם רשאי המבטח אין לפיו מפורש תנאי כוללים

 רשום בדואר במכתב ,הודעה למזמין המבטח מסר
 .מראש יום )שישים( 60 לפחות ,כן לעשות כוונתו על,

 הוראה או חריג כל :ומבוטלים בטלים זה לחוזה בהתאם הקבלן שערך הביטוחים בכל
 או המפקיעים – לבדו הקבלן נגד המוגשות תביעות למעט – בפוליסה

 חריג כל ,דרכים ,בניינים ,ליסודות בנזק מעוגנת התביעה כאשר ,הכיסוי את המגבילים
 רכב מכלי ופריקה טעינה ,הרמה מכשירי ,מעליות ,למנופים המתייחס

 מזיקים או רעילים חומרים ,בהלה ,שיטפון ,גז ,אדים ,התפוצצות ,אש ,חפירות,
 קבלני ,קבלנים ,ותאור סוג מכל תאונתי זיהום ,פגומים סניטריים מכשירים,

כל  .המזמין אופניים או רכוש של ,חיים בעלי ,כחוק נוער עבודות ,ועובדיהם משנה
 של ויתור מפורש בדברכוללים סעיף  להוראות החוזה בהתאם הקבלן הביטוחים שערך

 או אדם וכל המבוטח מיחידי יחיד כל נגד SUBROGATION) (לתחלוף זכותו על המבטח
 שהמבוטח התחייב בכתב או אליו זיקה גוף שלמבוטח

כל  .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא זה שסעיף ובלבד לעבודות הקשור או ,לשפותו
 זכויות ייפגעו לפיה לא הוראה כוללים החוזה בהתאם להוראות שערך הקבלן הביטוחים

 אם אלא ,ב"וכיוצ, תביעה בהגשת איחור ,נזק על הודעה מחמת אי מסירת המזמין
 או/המזמיןו חשב מוגדר זה שלעניין ,למזמין ידוע היה המקרה

 כל .המזמין אצל הביטוח על האחראי או וגם המזמין גזבר
 או/ו מקטינה או/ו המפקיעה ,החוזה להוראות בהתאם הקבלן שערך בביטוחים הוראה

 ולא תחול לא אחר ביטוח קיים כאשר המבטח של אחריותו את כלשהי בדרך מגבילה
 ביחס הביטוח לפיה הוראה כוללים האמורים הביטוחים כל .המזמין כלפי תופעל

 המגיעים השיפוי או/ו הפיצוי במלוא המזמין את המזכה ",ראשוני ביטוח" הינו למזמין
 יחויבו האחרים המזמין שמבטחי מבלי ,תנאיו לפי

 .החוזה לפי הנערכת בפוליסה המכוסים החבות או הנזק בכיסוי להשתתף
 .השבתות או שביתות ,אזרחיות מהומות או לפרעות חריג בפוליסות נכלל לא

 לרבות בלבד על הקבלן תחולנה הפוליסות והתניות תנאי פי על "מבוטח"ה חובות
 כי לו ידוע כי בזאת מצהיר המבטח .עצמיות והשתתפויות פרמיות לתשלומי החובה

 הקבלן בין ההתקשרות לקיום מוקדם תנאי הינו זה ביטוחים קיום אישור ג"ע חתימתו
 אישור ג"ע חתימתו ובהיעדר ,למזמין

 . אחרים במחירים אף ,הקבלן עם מתקשר היה לא המזמין ביטוחים
 .זה ביטוחים קיום אישור לתנאי כפופות הפוליסות
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 :החתום על באנו ולראייה
 
 
 

 המבטח שם החותם שם תאריך וחותמת חתימה


