
  
 

 
 

  

 

 

 עיריית נשר

 אגף שפ"ע

 

רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי מכרז לאספקת 

 ושירותי תחזוקה גבוה סגור(

 

 2006/20מס'    פומבימכרז 

 

 

 

 חל איסור לפרק את חוברת המכרז.

 מציע שניגש למכרז חייב לחתום על כל דפי החוברת. 

 ערבויות מכרז כנדרש.יש להגיש  

 

 

 

 2020 מאי

 
 

 



  
 

 
 

  

 

 06/2020מס'   פומבימכרז 

 ולאספקת שירותי תחזוקה עבורו  רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור(לאספקת 

רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי לאספקת    מאת ספקים  בזאת הצעות  מזמינה"(  העירייה)להלן: "עיריית נשר  

 .ולאספקת שירותי תחזוקה עבורו לאגף שפ"ע גבוה סגור(

 רו(שלא יוחז₪ ) 400 –עלות מסמכי המכרז 

 יש להעביר לחשבון בנק ע"ש עיריית נשרבעבור מסמכי המכרז את התשלום 

 10-בבנק                             לאומי

 887סניף                              

 18060003חשבון                           

 

 את האישור על העברת התשלום יש להעביר במייל:

.iloritg@nesher.muni . 

 

 

את ההצעות, על כל נספחיהן למעט טופס ההצעה, בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש בדיסק און קי סרוקים בקובץ 

PDF נשר, במעטפה סגורה  20קומה השנייה, ברח' דרך השלום במעטפה סגורה בלשכת מנכ"ל שבבניין העירייה ב

 בצהריים. 12:00בשעה  .2024.05 ראשוןליום " וזאת עד 2006/20מס'  מביופמכרז ציון " נושאת 

 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

 

 הצעה שהיא.אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל 

 

המציא את כלל לקים והזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עות

 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. 15על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך  –  הנספחים הנדרשים 

 

פ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, היה והזוכה לא ימציא את ההסכם כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, ע

 ו במכרז.במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכיית

 

 

 

 לוירועי                                                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                                                              
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 06/2020מס'   פומבימכרז 

 ולאספקת שירותי תחזוקה עבורו  רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור(לאספקת 

 הוראות למשתתפים 

רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה קת ת עבור אספבזאת הצעו מזמינה"( העירייהעיריית נשר )להלן: "
 ,"( על פי התנאיםשירותי התחזוקהמתן שירותי תחזוקה עבורו )להלן: "ול"( רכבהלאגף שפ"ע )להלן: " סגור(

להסכם, ובנספח כנספח ב' הדרישות וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכני המצורף 
 להסכם.כנספח ג' מצורף שירותי התחזוקה ה

 
 מסמכי המכרז .1

 
 מסמכי המכרז כוללים: .1.1

 
 הוראות למשתתפים לרבות הנספחים המפורטים להלן: .1.1.1

     
 ;1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1נספח     
   רכבההתחייבות לאספקת שירותי תחזוקה באמצעות מוסך מורשה עבור  כתב -2נספח                            

  ;המוצע                                          
 

 ;הצעת המשתתף .1.1.2
 נוסח ההסכם, לרבות נספחיו, שהינם: .1.1.3

 ;הצעת המשתתף -נספח א'                    
 ;מפרט טכני -נספח ב'                    

 ;נספח שירותי תחזוקה -ג'נספח                     

 ;ביצוע/טיב –נוסח כתב ערבויות הסכם  -ד'ספח נ                    

 ;הוראות למשתתפים -ה'נספח                     
 ;תשובות לשאלות הבהרה, ככל שימסרו -ו'נספח                     

 
 "(ההסכם)להלן "                   

 
נויים לעיל והוא העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המ .1.2

ואת שירותי  רכבייב לספק את הקראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתח
 התחזוקה עפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

 
 

 
 
 

 
 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 

 
 
 



  
 

 
 

  

 

 
 

 תנאי סף .2
 

התנאים הבאים בעצמם ואשר המציאו ידים או תאגידים, העומדים בכל רשאים לגשת למכרז זה ספקים, יח
 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:את כל המסמכים 

 
 משתתף שהינו אדם פרטי .2.1

 
 המשתתף הינו תושב ישראל .2.1.1
 המוצע על ידו. רכבשתתף הינו יבואן מורשה ו/או סוכנות מורשה מטעם היבואן, לגבי המה .2.1.2
 להסכם. כנספח ב'הטכני המצורף ומד בכל תנאי המפרט המוצע ע"י המשתתף ע רכבה .2.1.3
 אליו מתייחס הצעתו, הממוקם בטווח של  רכבהמשתתף הינו בעל מוסך מורשה לטיפול ב .2.1.4

 (1בנשר )חלופה  36ק"מ )במרחק נסיעה( ממחסני העירייה המצויים ברחוב התעשייה  30עד     
     
 -לחילופין    
 

 אליו מתייחסת הצעתו, הממוקם בטווח  רכברשה לטיפול בהמשתתף בעל הסדר עם מוסך מו    
 , לתקופה   בנשר 36ק"מ )במרחק נסיעה( ממחסני העירייה המצויים ברחוב התעשייה  30עד של     
 הכולל התחייבות לאספקת שירותי התחזוקה  – רכבחודשים לפחות ממועד אספקת ה 36של     
  (.2ופה ההסכם המצורף למסמכי המכרז )חל שיסופק מכוח המכרז, בהתאם לתנאי רכבל    
 

 אליו   רכבחודשים לפחות באספקת שירותי תחזוקה לסוג ה 24המשתתף בעל ניסיון של  .2.1.5
 החודשים הקודמים למועד הגשת ההצעות במכרז. 24מתייחסת הצעתו, במהלך     
 

 בר הסדר עם  לעיל באמצעות החלופה בד 2.1.4ף ככל שהמשתתף עומד בתנאי הסף הקבוע בסעי    
 חודשים לפחות באספקת שירותי תחזוקה  24למוסך זה ניסיון של  –( 2מוסך מורשה )חלופה     
 החודשים הקודמים למועד הגשת ההצעות  24מתייחסת הצעתו, במהלך אליו  רכבלסוג ה    
 .במכרז    
 

 שותפותמשתתף שהינו  .2.2
 

 כדין ברשם השותפויות.השותפות רשומה  .2.2.1
 ף לאמור בסעיף, בכפו2.1.5-2.1.2המפורטות לעיל בסעיפים  אחר דרישות הסףהשותפות ממלאה  .2.2.2

 להלן. 2.4    
 

 חברהמשתתף שהינו  .2.3
 

 החברה רשומה כדין ברשם החברות. .2.3.1
 ף לאמור בסעיף, בכפו2.1.5-2.1.2ממלאה אחר דרישות הסף המפורטות לעיל בסעיפים החברה  .2.3.2

 לן.לה 2.4    
 
 
 
 

 
 
 

 ___________________חתימת המשתתף וחותמת ____
 



  
 

 
 

  

 

 
 

 לעיל גם בהתקיים האמור להלן: 2.1.5משתתף יחשב כבעל ניסיון מוקדם לעניין סעיף  .2.4
 

 המשתתף הינו תאגיד אשר שותף בו )במקרה של שותפות( או בעל מניות בו )במקרה של חברה(  .2.4.1
 הינו בעל הניסיון. –מהבעלות בו  30%-המחזיק ב    

 מהבעלות בתאגיד  30%-ק בל או שותף או בעל מניות המחזיהמשתתף הינו יחיד אשר היה מנה .2.4.2
 בעל ניסיון.    

 ל יחיד או חברה, לפי העניין.ניסיון בשם מסחרי יחשב כניסיון ש .2.4.3
 

 רישיון עסק .2.5
 

 רישיון עסק של המשתתף, להיותו יבואן מורשה ו/או סוכנות מורשה מטעם היבואן, בהתאם  .2.5.1
  –רישוי( תשנ"ה  א' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני 8.6ם לעיל, לפי פריטי 2.1.2לקבוע בסעיף     
    1995. 

 א' לצו  8.6לעיל, לפי פריטים  2.1.4רישיון עסק להפעלת מוסך מורשה, בהתאם לקבוע בסעיף  .2.5.2
 .1995 –רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשנ"ה     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 המשתתף וחותמת _______________________חתימת 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

  

 

 
 עיקרי ההשתתפות .3

 
 "( הינם כדלקמן:הזוכההזוכה )להלן "-עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המשתתף

 
 להסכם. כנספח ב'חדש עפ"י המפרט המצ"ב  רכבהזוכה יספק לעירייה  .3.1
 יום ממועד חתימת הצדדים על ההסכם. 90 עד רכבהזוכה יספק לעירייה את ה .3.2

 
 36-ושירותי תחזוקה לבפועל  רכבחודשים מיום מסירת ה  36ת אחריות של הזוכה יספק לעירייה תקופ

 חודשים .
 

 נוספים חודשים 24שירותי תחזוקה לתקופה של הרחבת אחריות יצרן והזוכה יספק לעירייה בנוסף, 
 התחזוקההאחריות ותקופת ירייה בפועל )להלן: "לידי הע רכבשתחל להימנות ממועד מסירת ה

חודשים נוספים(, וכפי  24חודשי תחזוקה במקביל לתקופת האחריות +  36-ה ל"( )בחלוקהנוספת
 להסכם. כנספח ג'המפורט בנספח התחזוקה המצורף 

 
 יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה. .3.3

 
 הגשתההצעת המשתתף ואופן  .4

 
המוצע על ידו קוב במחיר להסכם וינ כנספח א' המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף המצורף  .4.1

 במקום המיועד לכך, כדלקמן:
 

 חודשים. 36ואספקת שירותי אחריות ותחזוקה לתקופה של  רכבמחיר עבור אספקת ה .4.1.1
 חודשים נוספים. 24מחיר עבור אספקת שירותי התחזוקה לתקופה של  .4.1.2

 
ה טכנית להסכם, ויסמן בצד כל דרישכנספח ב' כמו כן, ימלא המשתתף את המפרט הטכני המצורף  .4.2

 רכבהמוצע על ידו עומד בדרישה זו. ככל שנדרש המשתתף לפרט אודות נתוני ה  רכבהאם ה  –מינימאלית  
 המוצע על ידו, יעשה כן.

 
העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל  .4.3

 ל התחייבויות הזוכה לפי ההסכם.ושירותי התחזוקה עבורו, ומילוי כ רכבהכרוכים באספקת ה
 

 הצעת המשתתף תנקוב בסכומים ללא מע"מ. .4.4
 

 כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. .4.5
 

ממועד הגשתה ועד הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל   .4.6
 חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז. 3תום 

 
 
 
 
 
 
 

 _______________חותמת ________חתימת המשתתף ו
 
 
 



  
 

 
 

  

 

 
 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: .5

 
 לפי העניין. –צילום ת.ז / אישור על רישום השותפות / העתק תעודת התאגדות  .5.1

 החתימה מטעם המשתתף.אישור זהות מורשי  .5.2

 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .5.3

 .1976 –התאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו פנקסים כחוק ב אישור על ניהול .5.4

 .1976 –לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור על דיווח הכנסות  .5.5

)נוסח  1976 –ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף  .5.6

 .(2כנספח מצ"ב 

אגף הרכב, המעיד כי המשתתף הינו יבואן   –וא מטעם משרד התחבורה  העתק אישור ייב  -  2.1.2תנאי סף   .5.7

 המוצע על ידו ולחילופין, הינו סוכנות מורשה מטעם היבואן. רכבה

ככל שהמשתתף הינו בגדר "סוכנות משנה", יידרש הוא בנוסף למפורט לעיל להמציא אישור מהיבואן 

 ה של היבואן.בדבר היותו סוכן מורש

להסכם, ויסמן בצד כל כנספח ב' ימלא את טופס המפרט הטכני המצ"ב המשתתף  - 2.1.3סף  איתנ .5.8

המוצע על ידו עומד בדרישה זו. ככל שנדרש המשתתף לפרט אודות נתוני  רכבהאם ה –דרישה טכנית 

 המוצעים על ידו, יעשה כן. רכבה

העתק מרישיון יצרף  1בחלופה  סך מורשה, כאמורמשתתף שהינו בעל מו – 1חלופה  – 2.1.4תנאי סף  .5.9

 לעיל. 2.5.2עסק תקף של המוסך על שמו, כמפורט בסעיף 

 יצרף  2משתתף שהינו בעל הסדר עם מוסך מורשה, כאמור בחלופה  – 2חלופה  – 2.1.4תנאי סף  .5.10

  את המסמכים הבאים:                           

 מוסך זה.  סך עמו הגיע להסדר, על שםלעיל, של המו  2.5.2בסעיף  העתק מרישיון העסק כמפורט   .5.10.1

 התחייבות מבעל המוסך לפיו היה והמשתתף יזכה במכרז יספק את שירותי התחזוקה הנדרשים  .5.10.2

 .3כנספח נוסח מצ"ב  -המוצע  רכבחודשים עבור ה 36למשך תקופה של לפחות     

 יל.)על סעיפיו המשניים( לע 2.5רישיון עסק תקף, כמפורט בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .5.11

 העתק שובר רכישת מסמכי המכרז. .5.12

 כל דפי תשובות והסברים שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף. .5.13

 על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון להסכם,  –ההסכם המצורף למסמכי המכרז  .5.14

  ה וחותמת( בדף לחתום בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + חתימ            

 אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.החתימות בתוספת             

 יתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף חתום ע"י המשתתף בשוליו, בצרוף חותמת. .5.15

 
 _______________________חתימת המשתתף וחותמת 

 
 
 



  
 

 
 

  

 

 
 החתימה על הצעת המשתתף תהיה באופן הבא: .6

 .ן שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתוהיה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציו .6.1
היה המשתתף שותפות רשומה, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות,  .6.2

 תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.
ן היה  המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את החברה תוך ציו .6.3

 תמת החברה.שמו/ם המלא, וכתובת החברה ויצרפו חו
 
את ההצעות, על כל נספחיהן למעט טופס ההצעה, בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש בדיסק און קי סרוקים  .7

נשר,  20במעטפה סגורה בלשכת מנכ"ל שבבניין העירייה בקומה השנייה, ברח' דרך השלום  PDFבקובץ 
 12:00שעה ב 24.05.20 –ה   וזאת עד ליום " ,06/2020מס'  פומבי"מכרז כותרת במעטפה סגורה נושאת 

  את טופס ההצעה יש לצרף למעטפה הנקובים לעיל.לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה  בצהרים.
 

 בבחירת הזוכהשיקולי וועדת המכרזים  .8
      
ת העבודה למשתתף וועדת המכרזים בעיריית נשר אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש העירייה למסור א .8.1

 שהצעתו תהא הנמוכה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא.
לשם בחירת ההצעה הזוכה במכרז וההצעה הכשרה השנייה במכרז, כמפורט להלן, וועדת המכרזים  .8.2

 הבאים :רשאית לשקול את הנתונים 
 גובה ההצעה ואיכותה. .8.2.1
 משתתף.אמינותו, ניסיונו המקצועי, כישוריו, רמת עבודתו וטיב הצעתו של ה .8.2.2
 ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם העירייה ו/או חברות עירוניות בבעלות  .8.2.3

 העירייה ו/או רשויות וגופים אחרים ו/או בהליכי מכרז שנערכו ע"י העירייה או ע"י חברות     
 עירוניות בבעלותה.    

 לאפשר לנציגי  וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להורות למשתתפים או למי מהם, .8.2.4
  רכבהמוצע על ידיהם ע"י בחינתם הפיזית. במידה ודגם ה רכבמההעירייה להתרשם     
 יפנה המשתתף את נציגי העירייה לאחד מלקוחותיו  –של המשתתף הרלבנטי לא יהיה במלאי     
 הרלבנטי, על מנת שיהיה בידי נציגי העירייה להתרשם מדגם  רכבאשר בחזקתם דגם ה    
 הנ"ל. רכבה    

 המשתתף.חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של  .8.2.5
 

 על בסיס שיקולים אלו רשאית וועדת המכרזים, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה הזולה ביותר                     
 או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.                    

  
וכה במכרז והפער במחיר בין ההצעה הזוכה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו הוכרז ז .8.3

)כולל(, תוכרז הצעה זו כהצעה הכשרה השנייה במכרז. במקרה   5%הצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד  ל
ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תודיע העירייה לבעל ההצעה הכשרה השנייה 

 יחולו בהתאמה. על זכייתו במכרז, וההוראות החלות על המשתתף הזוכה
הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, הוועדה שומרת לעצמה את  .8.4

 והמשתתף מתחייב למסור לוועדה את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
 הוועדה מתחייבת לשמור בסוד, כל הסבר וניתוח מחירים, אשר יימסר לה לפי דרישתה ע"י המשתתף.

כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות הסבר או ניתוח כלשהו תתף למסור אם יסרב מש
 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

מן האמור לעיל יובהר כי וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף מבלי לגרוע   .8.5
רישת וועדת הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי ד

 מה.המכרזים ו/או מי מטע
 
 
 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________



  
 

 
 

  

 

 
 

ח לכאורה קשר וועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכ .8.6
ציעים, קשרים כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המ

בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה רים בין חברות  חברות אחיות, קש  בין
או אם הזוכה לא ימלא ו/ ימים ובין אם ביחס להצעה בכללותהתי סבירה בין אם ביחס לפרטים מסובל

 אחר כל דרישות המכרז.
אשר יתחייבו להעסיק בעבודה   בתנאים שווים של מציעים, תהא רשאית וועדת המכרזים להעדיף ספקים .8.7

 א מכרז זה עובדים תושבי נשר.נשו
 
 

 
 חתימה על נוסח ההסכם

 
נקבעה הצעתו של משתתף, כולה או חלקה, כזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למשתתף הזוכה. על  .9

ת ימי עבודה ממועד קבל  15המשתתף הזוכה להמציא לעירייה את כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם, תוך  
 ההסכם לחתימות.

והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי היה 
 המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

 
 כללי

 
או תוספת או  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי .10

וף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם השמטה בג
 כל תוקף מחייב כלפי העירייה.

 
על אף האמור, העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, 

 צעתו.אי המכרז, ולפסול את המשום הסתייגות המשתתף מתנ
 

בדוא"ל לסגנית יועמ"ש מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או ביקש לשאול שאלות הבהרה, יפנה  .11
 תוך ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה,  p@nesher.muni.il.aayanm , עו"ד מעיין פולק  העיריה

 ו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.  ויפרט בפניית
פורסמו באתר התשובות י  .12:00בשעה  14.05.20ליום ותוגשנה עד בלבד,  בקובץ וורדפניות כאמור תעשינה 

 .ויישלחו בדוא"ל לפונים 14:00בשעה  17.05.20האינטרנט של העיריה עד ליום 
 רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.
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 1נספח 
 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הצהרה 
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ __________ ת.ז. 

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

 ____________________ -ב ____________________הנני משמש כ  .1

 שם המשתתף                  תפקיד             

 מטעם המשתתף.והנני מוסמך לתת תצהיר זה  

 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן :  .2

 **המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות; 

 עבירות**, אך במועד האחרון להגשת ההצעות  המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי

 ז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.למכר

 ;1975 –תשל"ו  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים,2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה" 

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –**  "הורשע" 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987 –ום, התשמ"ז וק שכר מינימעבירה לפי ח –*** "עבירה" 

 ;1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 

___________________ 

 אימות חתימה

 פני יום __________ הופיע/ה ב)מ.ר. ______(, מאשר/ת כי באני הח"מ ___________ עו"ד 

 מר/גב' _____________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפניי.

          ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 וחותמת _______________________חתימת המשתתף 
 



  
 

 
 

  

 

 
 2נספח 

 
יצרף  –בעל הסדר עם מוסך מורשה  – 2באמצעות חלופה  2.1.4משתתף העומד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

 למסמכי ההצעה את המסמך המפורט מטה מלא וחתום כנדרש.
 

 לכבוד     לכבוד 

 עיריית נשר  ________________

 

________________ 

 )שם המשתתף במכרז(

 

 מסוג ___________________. רכבלהנני בעל מוסך מורשה, למתן שירותי תחזוקה 

 שם המוסך וכתובתו :

._______________________________________________________________ 

 

 מצ"ב העתק מרישיון העסק.

 

ולאספקת  רכבקת ההסכם המצורף למכרז לאספהתחזוקה הנדרשים עפ"י ההנני מתחייב לספק את שירותי 

 __________________ )שם המשתתף( ,  -שירותי תחזוקה עבורו , אליו ניגש המשתתף 

 36______________ )פירוט הדגם המוצע ע"י המשתתף(, לתקופה של  -המוצע ע"י המשתתף במכרז  רכבל

 עת המשתתף תזכה במכרז., ככל שהצרכבחודשים ממועד אספקת ה

 

תנאי המכרז ופירוט שירותי התחזוקה הנדרשים עפ"י ההסכם המצורף למכרז ידועים לי ויש באפשרותי לעמוד 

 בתנאים אלה.

 

 חתימה ________________    שם מלא : ________________

 

 חתימה ________________    שם מלא : ________________

 

 .החתימה מטעם בעל המוסך אישור בדבר זהות מורשה במקרה של תאגיד יצורף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 



  
 

 
 

  

 

 ולמתן שירותי תחזוקה   רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור(הסכם לאספקת 
 

 מספר ________
 

 שנערך ונחתם ביום _____ בחודש________ בשנת ________
 

 עיריית נשר     : בין            
 20דרך השלום 

 נשר 
 ("העירייה")להלן : 

 מצד אחד       
 

 ________________________________         : לבין                                     
 ______________ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______            
 __________כתובת : _______________            
 _______________ פקס :__טל' : _____            
 ע"י מורשי החתימה מטעמו :            
 ____שם ____________ ת.ז. _________            
 ________ם ____________ ת.ז._____ש            
 ("הספק")להלן            
 ד שני מצ           
רכב משא אחוד עם גג מובנה לאספקת  06/2020שמספרו  פומביוהעירייה פרסמה מכרז  הואיל : 

 לאגף שפ"ע  )מסחרי גבוה סגור(
 ולאספקת שירותי (, "רכב"הלהסכם זה )להלן : כנספח ב'כמפורט במפרט הטכני המצורף   
 ;("שרותי התחזוקה"להסכם זה )להלן : בנספח ג' תחזוקה עבורו כמפורט   

 
 ות ההסכם על כל נספחיו הגיש לעירייה והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרב והואיל : 
  ;ושירותי תחזוקה עבורו בהתאם לתנאי הסכם זה רכבהצעה לאספקת   

 
 ;והספק זכה במכרז האמור  והואיל : 

 
 והוסכם כדלקמן :אי לכך הוצהר, הותנה 

 מבוא 
 

 הסכם זה כולל : .1
  ;פרק מבוא   1.1
 ; תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו - חלק א'  1.2
 ;תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו  – חלק ב'  1.3
 נספחי ההסכם המפורטים להלן:  1.4

 ;הזוכה –הצעת המשתתף  – נספח א'
 ;מפרט טכני  - נספח ב' 
 ;נספח שירותי תחזוקה  - נספח ג' 
 דף חתימות ואישור תקציבי -נספח ד'  
  
  

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

  

 

 תנאים מיוחדים להתקשרות  –חלק א' 
 הגדרות 

 
 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם, כמפורט להלן : .1

 
   ;הספק הזוכה במכרז לרבות כל גורם מוסמך מטעמו לעניין הסכם זה       "הספק"

 
  ;ה או חלקובעירייה או מי שהוסמך/הוסמכו על ידו לעניין הסכם ז שפ"עמנהל אגף       "המנהל"

 
 ;גזבר העירייה      "הגזבר"

 
   בתחום חדש המיועד לעבודה מאומצת  רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור("    רכב"ה

 שאספקתו מתבקשת מכוח הסכם זה, כמפורט במפרט הטכני  ובשטחים פתוחים,הדרך                   
 ;הסכםל כנספח ב'המצורף                    

 
      ;__________________  )*יושלם לאחר הזכייה במכרז(          "המוסך"

 
 לרבות שירותים במסגרת תקופת האחריות, רכבכלל שירותי התחזוקה עבור ה         "שירותי

    כנספח ג'שאספקתם מתבקשת מכוח הסכם זה, כמפורט בנספח התחזוקה המצורף      התחזוקה"
 ;להסכם                       

 
 לעניין התמורה בעבור אספקת שירותי התחזוקה, מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם            "מדד"

 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.                       
 

  -לעניין התמורה בעבור אספקת שירותי התחזוקה              "מדד
 ההצעות למכרז, שהוא מדד   מהמועד האחרון להגשתחודשים  12וע בחלוף המדד היד        הבסיס"

 חודש _____________.                      
 

 "מועד עדכון   
 ;חודשים ממועד כניסת ההסכם לתוקף 12בחלוף       התמורה"

           
 מהות ההסכם

 
הטכני המצ"ב חדש על פי המפרט  סגור(רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה הספק יספק לעירייה  .2

  על פי המפורט בנספח שירותי התחזוקה המצ"ב  רכבלהסכם, ויעניק שירותי אחריות ותחזוקה ל כנספח ב'
 להסכם. כנספח ג'
 

 תקופת ההסכם ולוח זמנים
 
3.  

חודשים ממועד  60ההסכם הינו לתקופה שתחילה ביום חתימת העירייה על ההסכם, וסיומה בחלוף  .3.1
 (.תקשרות""תקופת הה)להלן:  רכבה אספקת

 :רכבמועד אספקת ה .3.2
 ימים קלנדריים ממועד חתימת הצדדים על ההסכם. 90 עדלעירייה  רכבהספק יספק את ה

 הוראה זו היא תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
עפ"י לוח הזמנים הקבוע בס"ק זה, יבקש מהמנהל ארכה  רכבראה הספק כי אינו יכול לספק את ה

 ן מבקש הספק הארכה.ניגהאספקה. הבקשה תוגש בכתב ויפורטו בה הסיבות ב לביצוע
 
   

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 
 



  
 

 
 

  

 

החליט המנהל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי כי בקשת הספק מוצדקת וכי הספק לא יכול למנוע את 
 וע באמצעות אישור בכתב.העיכוב או האיחור הנ"ל, ראשי המנהל לתת לספק ארכה להשלמת הביצ

מובהר בזאת כי המנהל אינו מחויב לקבל את בקשת הספק, כולה או מקצתה, וכי החלטתו תהא 
 סופית ותחייב את הצדדים.

 
 ₪ לכל יום איחור. 500במועד, תחייב את הספק בפיצוי של  רכבאי אספקת ה .3.3

 או שאינו יום עבודה. " לעניין זה הינו כל יום מימות השבוע, שהינו יום עבודהם איחוריו"
מספק אחר והספק יישא בכל הוצאות העירייה )כולל מע"מ(  רכבבנוסף רשאית העירייה להזמין את ה

 שיחשבו כהוצאות כלליות. 15%ובתוספת 
 

חודשים החל מיום מסירתו בפועל  60תחול תקופת אחריות של  רכבבגין אספקת ה – תקופת האחריות .3.4
 .ת אחריות(חודשי הרחב 24חריות + חודשי א 36-)בחלוקה ל לעירייה

חודשים, החל  60בנוסף, יספק הספק לעירייה שירותי תחזוקה למשך  –תקופת שירותי התחזוקה  .3.5
 24חודשי תחזוקה במקביל לתקופת האחריות +  36-)בחלוקה ל בפועל לעירייה רכבמיום מסירת ה

 להסכם.  בנספח ג'( וכמפורט במקביל לתקופת הרחבת האחריות חודשים נוספים
 
 

 
 רכבאופן אספקת ה .4

 
 להסכם.כנספח ב' אשר יסופק על יד הספק יהיה בהתאם לדרישות המפרט הטכני המצורף  רכבה .4.1

 
, משנת יצור החופפת לתאריך ההזמנה, מאיכות מעולה, ויסופק חדשעל כל רכיביו, יהיה  רכבה .4.2

 להסכם.כנספח ב' ורף לעירייה במצב תקין וללא כל פגם וליקוי, והכל בהתאם למפרט הטכני המצ
 

כל רכיביו, ייוצר ויותקן בהתאם לתקן הישראלי ו/או לכל תקן אחר המתבקש ונדרש לעניין , על רכבה .4.3
 רכיבים אלו, וכן יישא תו תקן של מכון התקנים הישראלי, ככל שישנו.

 
ייה , כקבוע בפרק "תקופת ההסכם ולוח זמנים" לעיל, יעביר הספק לעובדי העיררכבבמועד אספקת ה .4.4

ומכלוליו. ההדרכה תכלול, בין היתר, הוראות בטיחות, הנחיות  רכבה עליהם יורה המנהל, הדרכה על
. ההדרכה תתקיים בתחומי העיר נשר, במקום ובמועד אשר ייקבעו רכבשימוש והראות תחזוקה של ה

 ע"י המנהל.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 



  
 

 
 

  

 

 רכבה שחרור .5
 

 את העירייה כבעלים ראשונים. רכבברישיון ההספק ירשום  .5.1

לאחר קבלת האישורים המתאימים ממשרד הרישוי , בחינת תקינות  רכבהספק ימסור לעירייה את ה .5.2

 רכב )"טסט"( ותשלום כל האגרות הנדרשות.

 ועל חשבונו.תשלום אגרות הרישוי יתבצעו על ידי הספק  .5.3

פה העברית, וכן תעודת אחריות מלאה, מקיפה ות הפעלה ואחזקה בשהספק ימסור לעירייה ספר הורא .5.4

+ הרחבה בפועל לעירייה  רכבחודשים מיום מסירת ה 36וכוללת מטעם היצרן או היבואן לתקופה של 

 חודשים נוספים. 24של 

לידי העירייה, ימציא הספק לעירייה את כל האישורים הנדרשים עפ"י ההסכם  רכבבמועד מסירת ה .5.5

 .ישור רישום בעלותלרבות א

  , הינן על חשבון רכבמובהר בזאת כי על העלויות הנובעות מביצוע ההסכם ובכלל זאת משחרור ה  .5.6

 הספק אלא אם נאמר מפורשות כי התשלום יחול על העירייה. 

 
 תחזוקהתקופת האחריות ושירותי ה .6

 
ל בפועל, יחולו עלידי העירייה  רכבחודשים שתחל להימנות מיום מסירת ה 60במהלך תקופה של  .6.1

 24חודשים במסגרת האחריות +  30להסכם ) כנספח ג'הספק הוראות נספח התחזוקה המצורף 

 (.במסגרת הרחבת האחריות חודשים נוספים

רשאית העירייה להפסיק את ההתקשרות עם , תהא לנספח ג' 1.2יובהר כי במקרים המנויים בסעיף  .6.2

 ן ביטול ההסכם ותוצאותיו.הספק, וזאת מבלי לגרוע מהוראות ההסכם בעניי

 שירותי התחזוקה יתבצעו במוסך כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל.  .6.3

ממחסני העירייה המצויים  ק"מ )במרחק נסיעה( 30לעניין זה מוסכם כי המוסך יהיה ברדיוס של עד 

 בנשר. 36התעשייה ברחוב 

 .רכבבי ההספק מצהיר כי הינו יבואן מורשה ו/או סוכנות מורשה מטעם היבואן, לג .6.4

הכולל  –הספק מצהיר כי הי הינו הבעלים של המוסך או בעל הסדר עם המוסך למשך תקופת ההסכם  .6.5

 שיסופק בהתאם לתנאי ההסכם, וכי המוסך מהווה מוסך רכבהתחייבות לאספקת שירותי התחזוקה ל

 נשוא ההסכם. רכבמורשה לכל דבר ועניין בנוגע לביצוע טיפולים ב

 יפנה הספק לקבלת אישור המנהל.  למתן שירותי התחזוקה, ביקש הספק להחליף מוסך .6.6

, רכבאישור המנהל יינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שהמוסך הינו מוסך מורשה לטיפול ב

 בנשר.  36ייה המצויים ברחוב התעשייה ק"מ ממחסני העיר 30הממוקם בטווח של עד 
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 בדיקת בוחן .7
 

ואיכותו  רכבייבדק על ידי בוחן יציאה ממוסך הספק, אשר יאמת הטיפול ב רכבה תהליך כל טיפול, בסוף
, תיעוד רכב)להלן: "הבוחן"(, וישוחרר ממוסך הספק תוך צירוף ניירת המתעדת את הטיפול שבוצע בפועל ב

 טיפול וביקורת טיב הטיפול.העובד/ים אשר ביצע/ו את הטיפול ואישור הבוחן בדבר אימות ה
 
 כפיפות ודווח   .8
 

להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה ו/או ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, הספק יהיה כפוף 
 הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בקשר עם ההסכם, ובכלל זה:

 
ן ותי התחזוקה, וכו/או אספקת שיר רכבהספק ידווח למנהל על כל בעיה והתפתחות באשר לאספקת ה .8.1

 על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.
 

 ק למנהל ויספק לו תשובות והסברים ביחס לכל פניה של מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידווח הספ .8.2
 ו/או שירותי התחזוקה בפרט. רכבהמנהל אליו בעניין ההסכם בכלל ואספקת ה              

 
 ה אשר סופקו עבור וללים נתונים בדבר שירותי התחזוקהספק יעביר לידי המנהל דו"חות הכ .8.3

 במוסך, הטיפולים שבוצעו,  רכבבפועל, ובכלל זה פירוט בדבר מספר הימים בהם שהה ה רכבה               
 תקלות שאותרו, טיפולים שלא במסגרת האחריות ו/או שירותי התחזוקה.               

 
 קיים בלבד בנוגע לאספקת ים בפרק זה ו/או העברת נתונים חלין אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועבג .8.4

 כמפורט    –שירותי התחזוקה ו/או אי העברת הנתונים הנ"ל, יישא הספק בתשלום פיצויים מוסכמים                
 להלן.עיכבון  קיזוז שיפוי, פיצויים מוסכמיםבפרק               

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ___________________וחותמת ____ חתימת המשתתף

 
 
 
 



  
 

 
 

  

 

 ביקורת ואישור המנהל .9
 

 ושירותי התחזוקה עבורו תיעשה עפ"י ההוראות הבאות: רכבביקורת המנהל וקבלת אישורו לאספקת ה
 

 :רכבאספקת ה .9.1
 

 ימי עבודה טרם אספקתו, יודיע הספק   5ולכל המאוחר עד  רכבמועד אספקת הטרם  .9.1.1
 .רכבלאספקת הלמנהל לגבי המועד הצפוי     
 

 שסופק תואם את המפורט במפרט הטכני  רכביבדוק המנהל האם ה רכבעם אספקת ה .9.1.2
 להסכם, והאם פעל הספק בהתאם לכל דרישות ההסכם. כנספח ב'המצורף     
 

 ידו ותימסר לספק את הליקויים, הפגמים ואי ההתאמות  המנהל יפרט ברשימה שתיחתם על .9.1.3
  רכבבצע ולרבות אספקת קונים ו/או השינויים שעל הספק לשמצא בבדיקתו זו וכן את התי    
 אחר.                           
 
 הספק יהיה חייב לפעול לפי הוראותיו אלה של המנהל ולבצען לשביעות רצונו של המנהל.   
 ו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוראה ז   
 

 או התיקונים, כאמור לעיל, לשביעות רצונו  השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/ .9.1.4
 עפ"י תנאי ההסכם לרבות  רכבשל המנהל, ייתן המנהל לספק אישור בכתב על קבלת ה    
 נספח ב'.     
 

 מובהר כי מתן אישור כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו/או כל חלק ממנה המגיע  .9.1.5
 . רכבלספק בגין אספקת ה    
 

 אספקת שירותי התחזוקה:  .9.2
 

 שירותי התחזוקה יסופקו בהתאם לתנאים הפורטים בנספח התחזוקה המצורף בנספח ג'  .9.2.1
 להסכם.     

 
 הל את ביצוע התיקון/טיפול ויפרט בפני הספק לידי העירייה, יבדוק המנ רכבבעת החזרת ה .9.2.2

     , ככל רכבאת הליקויים והפגמים שמצא בבכתב, ברשימה שתיחתם על ידו וע"י הספק     
 שמצא, שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבצעו בו.    
 הספק יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה,     
 לשביעות רצונו של המנהל.    
   שביעות רצונו של המנהל, ייתן המנהל לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים ל    
 אישור בכתב על סיום העבודה.    
 י מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה לה זכאי הספק על פי ההסכם.מובהר כ                           

 
 מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באישור המנהל בכדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי   .9.2.3

 ההסכם, ואין בו בכדי לפתור אותו מחויבותיו מכוח , טיב העבודה, וכל רכבבי הלג    
  או בטיב העבודה. רכבליקוי או נזק שיתגלה במאחריות לכל פגם,     
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 התמורה
 

ובגין מתן שירותי  רכבת הבדין אספקתחושב על יסוד המחיר  התמורה לה זכאי הספק עפ"י הסכם זה .10
 להסכם.כנספח א' תחזוקה עבורו, בהתאם לסכומים הנקובים בהצעת המשתתף המצורפת 

 
ושירותי התחזוקה  רכבלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי זכאותו של הספק לתמורה הנה בגין אספקת ה .11

 עבורו בפועל.
 

 רש וקבלת אישור    בהתאם לנד – חודשים 36ותקופת האחריות ותחזוקה בת  רכבאספקת ה .11.1
 אספקת שירותי אחריות ותחזוקה   ;המנהל בכתב כאמור בפרק "בקורת ואישור המנהל" לעיל            
 להסכם.ולנספח ג' בהתאם להוראות היבואן             

  –ים נוספים חודש 24לתקופה של  רכבשירותי תחזוקה עבור ההרחבת אחריות ואספקת  .11.2
 להסכם. בנספח ג'התחזוקה באופן ובמועדים כמפורט  שירותית אחריות והרחבאספקת             

 
 לסכומי התמורה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.

 
חודשים, תעודכן התמורה המגיעה  36החל ממועד עדכון התמורה כהגדרתו בפרק ההגדרות, ובחלוף כל 

השינוי שיחול בין מדד הבסיס  שירותי התחזוקה, בהתאם לשיעורהרחבת אחריות ולספק בעבור אספקת 
 לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה או ביום הראשון של השנה העוקבת, לפי העניין.

 
  י.התמורה המעודכנת תהיה בתוקף לאורך כל השנה העוקבת, ללא כל שינו

 
ושירותי תחזוקה עבורו הנקוב בהצעת המשתתף  רכבמוצהר ומובהר בזאת כי המחיר עבור אספקת ה .12

להסכם הנו סופי, וכי גובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה  כנספח א'מצ"ב ה
ו/או אספקת שירותי  רכבהמגיעה לספק, והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה עבור אספקת ה

 התחזוקה מעבר לאמור לעיל.
 

התחזוקה המפורט בהצעת מובהר בזאת ולמען הסר ספק, כי אין בבסיס התמורה עבור אספקת שירותי  .13
המשתתף, עליו מסתמכים הצדדים לעניין חישוב התמורה, בכדי לחייב את העירייה לעניין יתר ההוראות 

לרבות לא באשר להוצאות, תשלומים נלווים, דרכי שערוך או כל נושא הנהוגות אצל הספק ובקשר אליו 
 ועניין אחרים.

 
נודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, מובהר ומוסכם בזאת, כי בכפוף לאמור לעיל, ת .14

במיסים, בארנונות ובתשלומים אשר על הספק לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה לה 
 כאי הספק אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה.ז

 
שתשא בהוצאה מוסכם ומוצהר כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש במסגרת הסכם זה כי העירייה היא  .15

כלשהי, כל ההוצאות יחולו על הספק בלבד, בין אם הדבר נקבע בהסכם במפורש ובין אם לאו, וזאת מבלי 
 שיהא זכאי לתוספת כלשהי לתמורה.

 
 תשלום התמורה אופן

 התמורה, כמפורט בפרק "התמורה" לעיל, תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן: .16
 חודשים: 36וקה בת ותקופת אחריות ותחז רכבעבור אספקת ה .16.1

 לעירייה, ימציא הספק חשבון מפורט בגין סכום התמורה   רכבלאחר אספקתו בפועל של ה            
 , כמפורט בפרק "התמורה" לעיל. רכבהמגיע לו בעבור אספקת ה            
  רכבהלחשבון יצרף הספק העתק של מסמך רישום הבעלות, המעיד כי העירייה היא בעלת             
 רש.סופק כנד רכבהחדש וכן אישור המנהל כי ה            

 
 חתימת המשתתף וחותמת _______________________

 
  



  
 

 
 

  

 

 חודשים נוספים: 24שירותי התחזוקה לתקופה של הרחבת אחריות ו עבור אספקת .16.2
 האחריות  ות שנ שלושלידי העירייה )קרי, חציון לאחר  רכבחודשים ממועד אספקת ה 36בתום             
 לחודש  5-(, ומידי שישה חודשים, יגיש הספק עד ליום הותהראשונהתחזוקה שלוש שנות ו            
 הרלבנטי, חשבון מפורט ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעבור ביצוע מחויבויותיו נשוא הסכם             
 להסכם בקשר  בנספח א'בים זה במחצית השנה שחלפה, בהתאם לסכומי התמורה הנקו            
 לאספקת שירותי התחזוקה.            

  
 בפועל וכן כל  רכבהספק יפרט במסגרת החשבון את שירותי התחזוקה אשר סופקו עבור ה           
 כפיפות ודשיים, כמפורט בפרק "פרט רלבנטי אחר. לחשבון זה יצורפו דו"חות הפעילות הח           
 " לעיל.ודיווח           

 
 החשבונות ויאשרם במלואם או בחלקם או שלא יאשרם כלל, על פי שיקול  המנהל יבדוק את .16.3

 דעתו הבלעדי, ויעבירם לגזברות העירייה בצירוף חשבוניות מס מטעם הספק בגין הסכומים             
 ימים מיום הגשתם. 10המאושרים לתשלום, וזאת תוך             

 
 חשבונות ואת חשבוניות המס המאושרים ע"י המנהל, ותאשרם כולם או הגזברות תבדוק את ה .16.4

 מקצתם או שלא תאשרם כלל.            
 

 יום מהמועד בו נתקבלו בגזברות  30הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה בתוך  .16.5
 ובה ההפרש בין חשבוניות המס. המאושרות, בצירוף החשבונות וחשבוניות זיכוי )אם נחו( בג            
 ם שאושר ע"י הגזברות.החשבונות שהוגשו ע"י הספק לבין הסכו            

 
 לא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלויה בעירייה, תשלם העירייה לספק  .16.6

 לפיגור ועד  16-ריבית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, החל מיום ה            
 מור לא יישא כל ריבית.יום מהמועד הא 15ליום התשלום בפועל. פיגור בתשלומים עד             
 

. במקרה 1975 –הנ"ל כפוף לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  –יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית מס  *
שמבקש הספק להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית מס, ימציא יחד עם החשבון 

ל ידו מיד לאחר קבלת אשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, וחשבונית המס תומצא עהר
 יום. 14-התשלום מהעירייה, ולא יאוחר מ

 
אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית מס, לפי העניין, במועד לעיל תהווה עילה לעיכוב תשלום 

, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר התמורה עפ"י החשבון המאושר / החשבון המאושר העוקב
 המצאתם כנדרש.

 
 הספקפרטי חשבון 

 
הספק יוודא קיומו של כרטיס ספק בעירייה לצורך העברת תשלומים. בהיעדר קיומו של כרטיס ספק  .17

 בעירייה, יפנה הספק למנהל לקבלת טופס פתיחת כרטיס ספק בעירייה.
או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי טופס זה יהיה חתום ע"י הספק ומאושר ע"י רו"ח 

 מטעמו.חתימה 
מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים 

מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, 
 ריבית וכיו"ב.

 
בלת טופס עדכון פרטי בנק, והגזבר, פק לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לגזברות העירייה לקביקש הס

 עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט האם לקבל את הבקשה או להתנותה בתנאים.
 הספק מתחייב, כי במידה ויופקדו בטעות כספים בחשבונות, יחזירם לגזברות העירייה ללא שיהוי.

 
 

 תמת _______________________חתימת המשתתף וחו
 
 



  
 

 
 

  

 

 כלליים להתקשרותתנאים  -חלק ב'

 רמה מקצועית ושמירת דינים

 רמה מקצועית: .1

הספק מצהיר ומתחייב, כי יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות,  1.1
 פי הסכם זה.הציוד, הכלים, העובדים המקצועיים, וכל הנדרש על מנת לבצע את כל התחייבויותיו ל

ושירותי התחזוקה מכוח  רכבהספק, כי יספק את שירותי אספקת הבמסגרת זאת מצהיר ומתחייב  1.2
הסכם זה באמצעות עובדים מקצועיים ומוסמכים, בעלי כישורים מספקים ובכמות הדרושה, באופן 

 מקצועי ולשביעות רצונה של העירייה.

סכנה ברמה מקצועית גבוהה תוך נטרול כל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפעל מוסך הספק  1.3
 .רכבותוך הימנעות מגרימת נזקים מכאניים או אסתטיים ב

 שמירת דינים ותקנים: .2

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו מכוח  2.1
 הסכם זה, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

מים הדרושים לביצוע כל מחויבויותיו מכוח זאת, כי ברשותו כל האישורים וההסכהספק מצהיר ב 2.2
, וכי אין מניעה רכבובכלל זה אישור משרד התחבורה להפעלת מוסך מורשה לטיפול ב –הסכם זה 

 מבחינתו להתקשר בהסכם זה.

שר ייכנס יעמוד בכל התקנים הנדרשים ויש תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביו, וכל תו תקן א רכבה 2.3
 ם.לתוקפו במהלך תקופת ההסכ

בשטח מוסך הספק   רכבמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי כל אדם הנוהג מטעמו ב 2.4
, רכבו/או בכל מקום אחר בקשר עם ביצוע השירותים לעירייה יהיה בעל רישיון נהיגה תקף לנהוג ב

 תים.בקשר עם ביצוע השירו רכבם לנהוג בוכי לא יתיר למי מטעמו שאינו בעל רישיון נהיגה מתאי

 שמירה על כללי בטיחות: .3

לרבות הובלתו ופריקתו בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה  רכבהספק יבצע את אספקת ה 3.1
מרבית על כל הוראות הבטיחות, בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד 

 לבטיחות וגהות.

 

 ה יסודית של ההסכם.ם עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרסעיפים אלה הינם תנאי

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 
 



  
 

 
 

  

 

 העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד .4

 העסקת כוח אדם:

הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג  4.1
 מסגרת יחסי העבודה.מחייבים ב

 יעסיק עובדים זרים ללא היתר.הספק לא  4.2

הספק יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק,  4.3
 ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל.

מחויבויות העירייה תהיה רשאית, בכל עת, לדרוש כי הספק ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו ב 4.4
 ום שכר מינימום כדין.האמורות לעיל ותשל

לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת העירייה, תהיה העירייה רשאית לעכב תשלומים לספק 
 עד להמצאתם.

מוצהר בזאת כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום מקרה לא יווצרו ביניהם לבין  .5
 ומעביד.העירייה כל יחסי עובד 

 ובות מכוח ההסכםהמחאת זכויות ו/או ח .6

 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם הינן מכוח מומחיותו  6.1
 המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

וח את זכויותיו או חובותיו מכ להלן, לא יהיה רשאי להמחות 6.3הספק, בכפוף לאמור בסעיף  6.2
ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת 

 מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

היה הספק תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך של העברת  6.3
לקבלת אישור הגזבר. הגזבר עפ"י שיקול דעתו הבלעדית יקבע האם זכויות במניות החברה, יפנה 

 לאשר המחאה כאמור ואם לא.
 החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את הספק.

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה הספק את זכויותיו או  6.4
יל, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל ה או מקצתן בניגוד לאמור לעחובותיו על פי הסכם ז

עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י 
הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה כלפי הגורם 

 הנמחה.

 

 ופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם.ר בכדי לגרוע מכל סעד או תראין באמו

 

 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 

 



  
 

 
 

  

 

זכאי הספק להיעזר בביצוע של שירותי התחזוקה בקבלן/ספק  לגרוע מכלליות האמור לעילמבלי  6.5
ע"י המשתתף במסגרת הצעתו משנה, ובתנאי ששירותי התחזוקה יסופקו באותו המוסך שהוצג 

 במכרז.

קבלן/ספק המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות הספק בהסכם זה, ללא יוצא מהכלל. כפיפות  6.5.1
 זו תעוגן בהסכם שבין הספק לקבלן/ספק המשנה.

הספק ימשיך ויישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות אחריותו לגבי  6.5.2
 קבלן/ספק המשנה.עבודות שבוצעו בפועל ע"י 

 די לגרוע מאחריותו הישירה של קבלן/ספק המשנה, כלפי העירייה.אין באמור לעיל כ 6.5.3

העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם  6.6
 או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך.

 ה הפרה יסודית של ההסכם.פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהוו

 מוסכמים, שיפוי קיזוז עיכבוןפיצויים 

 פיצויים מוסכמים: .7

 ₪ לכל יום איחור. 500במועד, תחייב את הספק בפיצוי של  רכבאי אספק ה 7.1

 שא בכל הוצאות העירייה      ימספק אחר והספק י רכבבנוסף, רשאית תהיה העירייה להזמין את ה                    
 שיחשבו הוצאות כלליות. 15%)כולל מע"מ( ובתוספת                     

 
₪ בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו של צו  100העירייה תחייב את הספק בסך של  7.2

 עיקול כנגד הספק אשר הוטל על הכספים המגיעים לו מהעירייה.

נים הקבועים בפרק "כפיפות ודווח" לעיל ו/או העברת נתונים חלקיים בגין אי עמידה בלוחות הזמ 7.3
 ₪ לכל יום איחור. 100נוגע לאספקת שירותי התחזוקה, יחויב הספק בפיצוי של בלבד ב

 לעניין פרק זה הינו כל יום מימות השבוע, שהינו יום עבודה או שאינו יום עבודה. "יום איחור"

 

 

 

 

 

 _______________________חתימת המשתתף וחותמת 
 

 

 

 

 שיפוי: .8

כוח כל הסכם או דין, ישפה הספק את העירייה בגין שילמה העירייה תשלום שהיה על הספק לשלם מ
ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל   7בגין הוצאות כלליות של העירייה, בתוך    15%תשלום זה בתוספת  



  
 

 
 

  

 

שר עם זה, ישפה הספק את העירייה בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובק
ת משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה שנגרמה לעירייה בקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאו

 ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכם זה, מובהר, כי במקרה בו תוגש נגד העירייה ו/או מי מטעמה תביעה 
שאית העירייה להתפשר עם התובע ה העבודות העומדות בבסיס הסכם זה, תהיה רמשפטית שעניינ

ולערוך עימו כל הסדר שיביא לסיום ההליך המשפטי. ככל שהסדר כאמור יהיה כרוך בתשלום כספים 
לתובע, חובת התשלום תחול על הספק. טרם תגיע העירייה להסדר כאמור עם התובע, תקיים שימוע 

המשפט על הסדר פשרה וגובה במקרה בו במסגרת ההליך המשפטי ימליץ בית לספק במשרדיה, למעט 
 התשלום מכוחו.

 
 מובהר בזאת, כי לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה מקום בו תגיע להסדר כמפורט לעיל.

 קיזוז: .9

עת המנהל כל סכום שלד  –העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה  
 מה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין אחר.מגיע מהספק לעירייה ו/או מי מטע

 עיכבון:  .10

העירייה רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כל עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד 
 למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.

 אית העירייה על פי כל דין או הסכם.אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכ אין באמור בסעיפים

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן: .11

 .1976 –כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  11.1
 .1975 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  11.2
 הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי    הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא 11.3

 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.       
 הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  11.4

 הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.       
 

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק לעירייה אישור על גובה  .12
 ד השומה האזורי.ניכוי מס במקור מטעם פקי

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי הספק לכל החזר 
בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא  מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי

 אישור בדיעבד.

רישומי הנהלת החשבונות ביחס עפ"י דרישת העירייה יציג הספק בסוף כל שנת כספים התאמה של  .13
 להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

 כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:מוסכם בין הצדדים  .14



  
 

 
 

  

 

 ניתן לגביו     –באם הינו תאגיד    –מונה לספק כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או   14.1
 צו פירוק.      

 
 נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה  14.2

 כם זה.נת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסבבחי      
 

 הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה. 14.3
 

 הוכח לעירייה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה מקצועית, כספית, טכנית,  14.4
 או מכל סיבה אחרת.       

 
רשימה סגורה וכי אין אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת מובהר בזאת כי 

במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם 
 עקב הפרתו על ידי הספק.

או ששולמה בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/ .15
 ביתר לפי העניין.

זכויותיה של העירייה, חובותיו  –כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  בכל מקרה של ביטול ההסכם .16
של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו, ויושארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע 

 לשירותים ו/או טובין שסופקו עד מועד הביטול.

 כאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם.רק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זהאמור בפ

 ויתור

כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  .17
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 

ל ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או ע .18
 מקרה עתידי כאמור. לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל 

 כתובות והודעות 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .19

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר 
 ימים מתאריך המשלוח.              5ור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך רשום כאמ

לכתובת הדוא"ל או לפקס של הקבלן תחשב כאילו  יל, הודעה שתשלח ע"י העירייהעל אף האמור לע
נתקבלה ע"י הקבלן בתוך יום אחד מתאריך המשלוח. האמור לעיל יחול לעניין הודעות דוא"ל שיישלחו 

 רייה לעניין פרק "אופן תשלום התמורה" בלבד.ע"י העי

 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 

 

 
 נספח א'

 
 06/2020מס'  פומבימכרז 

 תחזוקה עבורואחריות וולאספקת שירותי  רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור(לאספקת 



  
 

 
 

  

 

 
 הצעת המשתתף

 , ולשון זכר משמעה גם לשון נקבהלשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך
 

 ___________  ___אני הח"מ ___________________________    ח.צ. / ח.פ. / ת.ז. _____________        
 

 מצהיר , מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:   __כתובת ___________________________        
 
לעיתונות, ההוראות למשתתפים, בנדון, דהיינו: ההודעה  הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ש .1

נוסח ההסכם, שייחתם עם הזוכה וטופס הצעת המשתתף וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות המדרשים 
 מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2
ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד  בכל תנאי המכרז וכי היהכי הנני עומד  .2.1

 בתנאי המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.
 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. .2.2

3.  
ולאספקת שירותי האחריות והתחזוקה עבורו, כנדרש ע"פ המכרז וההסכם,  רכבבתמורה לאספקת ה .3.1

 תי )לא כולל מע"מ(:להלן הצע

 
ואספקת שירותי אחריות  רכבעבור אספקת ה

 חודשים. 36ותחזוקה לתקופה של 
 

 יש לציין סכום כולל.
 

 
 

₪ ____________________ 
 

____________________ _____)במילים: __
 שקלים חדשים(

 
 חודשי אחריות ותחזוקה. 36-ו רכבלאספקת ה

 
תי שירואחריות מורחבת ו עבור אספקת

 חודשים נוספים. 24לתקופה של תחזוקה 
 

 חודשים נוספים. 24-יש לציין סכום כולל ל
 

 
 

₪ ____________________ 
 

___________________ ______)במילים: __
 שקלים חדשים(

 
 תחזוקה.הרחבת אחריות וחודשי  24לסה"כ 

 

 
 סה"כ

 

 
₪ ____________________ 

 
_______ _____________________)במילים:

 שקלים חדשים(
 

 לסכומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כשיעור עפ"י דין.
 

 במקרה של טעות חשבונאית בסיכום הסכומים יחול הסכום הנקוב ביחס לכל פריט.
 

 
 חתימת המשתתף וחותמת _______________________

 
 

 להוראות למשתתפים  5הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף  .3.2
נני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם שצורף לו, ה .4

ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשות הצעות למכרז )וככל 
 ד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה(.שיידחה מוע



  
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חתימת המשתתף וחותמת _______________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ב'
 

 מפרט טכני 
 לאגף שפ"ע רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור(



  
 

 
 

  

 

 
 

 רכבייעוד ה .1

 ביצוע כל העבודות באגף

 הובלת ציוד ועובדים למשימות תחזוקה בנושא מים וביוב ברחבי העיר. .א

 וו גרירה מותקן ברכב. –עגלות  יכולת גרירת .ב

 נהיגה על ידי נהגים עם רישיון ב' .ג

 

 

 דרישות טכניות .2

" )לא קיים( בשורות המתייחסות -" בסימן "+" )קיים( או "Cעל המציע למלא בטבלה את עמודה " .א

 .לדרישות חובה

רישות על המציע למלא ערך מספרי או מילולי )לפי העניין( בשורות המשמשות לפירוט או לתיאור ד .ב

 החובה.

 עמידה בדרישות המפרט הטכני מהווה תנאי סף לבחירת הזכיין. .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________חתימת המשתתף וחותמת ___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 טבלת הדרישות הטכניות

 

A B C D E 



  
 

 
 

  

 

ימולא ע"י  ימולא ע"י המציע פרוט הדרישה מס'
 העירייה

 הערות

 
 
 
1 

יעמוד בכל דרישות  רכבה 1.1
ובה של משרד התחבורה הח

 לשנת הייצור/הרישום שלו

 דרישת חובה  

ברכב יותקן וו גרירה ויופיע  1.2 
 ברישיון

 חובהדרישת   

 ציין את כושר הגרירה 1.3
 

   

 
 
 
 
 
2 

 כללימשקל  2.1
   

 טון( 4)מתחת ל

 דרישת חובה  

    רכבציין את משקל ה 2.2

 מ'( 2.6גובה )מינימום  2.3
 

 חובהדרישת   

    ציין גובה הרכב 2.4

 
 
 

כ"ס  130)  הספק מנוע 3.1
 (לפחות

 דרישת חובה  

    ציין ההספק המירבי וסל"ד 3.2 3

ציין המומנט המירבי  3.3 
 והסל"ד

   

 
 

 נפח מנוע 4.1
 (סמ"ק לפחות 1990)

 דרישת חובה  

 
 
 
 
4 

 
 
 

    ציין את נפח המנוע 4.2

 סוג מנוע  4.3
 )חובה דיזל(

 דרישת חובה  

    ציין את סוג המנוע 4.4

ציין את קיבולת מיכל  4.5
 סולר בלבד –הדלק )ליטר( 

   

 תיבת הילוכים  4.6
 )ידנית בלבד(

 דרישת חובה  

ציין את סוג תיבת  4.7
 ההילוכים

   

 
5 

 תקופת אחריות היצרן  5.1
 שנים( 3)לפחות 

 דרישת חובה  

ציין תקופת האחריות  5.2
 תכולתה ו

   

 

 

 ______________________חתימת המשתתף וחותמת 
 

A B C D E 



  
 

 
 

  

 

ימולא ע"י  ימולא ע"י המציע פרוט הדרישה מס'
 העירייה

 הערות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 

 איתוראן –מיגון  6.1
 

 דרישת חובה  

מערכת מוביליי או מערכות  6.2
בקרת סטייה מנתיב 

 מובנות

 דרישת חובה  

רכות בטיחות ברכב ציין מע 6.3
)מערכת מוביליי או 

מערכות בקרת סטייה 
 מנתיב מובנות וכו'(

   

 מערכת מיזוג אוויר 6.4
 

 דרישת חובה  

מערכת מולטימדיה  6.5
הכוללת מצלמת רוורס עם 

 צג מובנה וחיישני רוורס

 דרישת חובה  

תאורה בתא המטען  6.6
 האחורי

 דרישת חובה  

לאורך כל אלומיניום רצפת  6.7
 הרכב

 דרישת חובה  

דיפון לחלק האחורי ודיפון  6.8
 לגג
 

 דרישת חובה  

פרט את אופן הדיפון  6.9
 האחורי והדיפון לגג

   

 דרישת חובה   זמזמם/צופר נסיעה לאחור 6.9
פנסי לד מהבהבים  6.10

 2על גג הרכב,  1כתומים: 
 2 -קטנים בגריל הקדמי ן

 גדולים בדלתות אחוריות
 עם אפשרות הפעלה וכיבוי

 דרישת חובה  

    רוחב משטח טעינה 7.1 
גובה פנימי ממשטח טעינה  7.2 

 לתקרה
   

    אורך משטח טעינה 7.3 7
    מידת גלגלים 7.4 

 דרישת חובה   הוראות אחזקה בעברית  7.5 

 
 
 
 
 
 

 _______________________חתימת המשתתף וחותמת 
 

 

 

 נספח ג'



  
 

 
 

  

 

 רותי תחזוקהנספח שי

 לאגף שפ"ע רכב משא אחוד עם גג מובנה )מסחרי גבוה סגור(

 היקף העבודה .1

 רכבהספק יבצע את כל שרותי האחזקה והתיקונים כמפורט בסעיף האחזקה והתיקונים להלן, ב 1.1
אירועי תאונה או נזק בזדון בו היה שנרכש במסגרת חוזה זה, למעט תיקונים שיידרשו בעקבות 

 יתוקנו ע"י הספק. -ר כי נזקים אשר נגרמו על ידי הספק או עובדיו. מובהרכבמעורב ה

 השנים הראשונות. 3חודשים נוספים אחרי תום  24הרחבת אחריות היצרן לתקופה של  1.2

, עקב כברהעירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות לביצוע שרותי אחזקה ותיקונים לגבי ה 1.3
טלי, גניבה או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה , מכירתו, נזק טורכבהחלטה על הפסקת הפעלת ה

 בלבד.

 האחזקה והתיקונים .2

שרותי האחזקה והתיקונים יכללו את כל טיפולי האחזקה הנדרשים על פי הוראות היצרן / היבואן  2.1
להלן, וכן תיקון כל  2.2כמפורט בסעיף ועל פי הוראות הסכם זה, ובכלל זאת, טיפולים שוטפים 

 זקים אשר נגרמו כתוצאה מאירוע תאונה ו/או נזקים שנגרמו בזדון.הטעון תיקון, למעט נ

 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, יכללו התיקונים וטיפולי האחזקה את הטיפולים השוטפים הבאים: 2.2

          , ובכלל זאת מערכות                                     על כל מכלליו ומערכותיו רכבתיקוני כל המערכות הטכניות של ה 2.2.1
המנוע, תיבת ההילוכים, תיבת העברה, מתלים, מערכת היגוי, קפיצים, סרנים וכל חלק מכני 

 אחר שלא הוזכר.

ובכלל זאת נורות, פנסים, מחוונים,  רכבמערכות החשמל, המחשב והאלקטרוניקה של ה 2.2.2
 ה ורכיבים אלקטרוניים אחרים.מולטימדיה ומערכת אזעק

 יביה.על כל רכ האווירמערכת מיזוג  2.2.3

מובהר בזאת, כי נזקים שמקורם בתפעול לא נכון, כפי שיקבעו על ידי  –למען הסר ספק  2.2.4
המנהל, אינם בבחינת נזקים כתוצאה מאירוע תאונה ו/או נזק שנגרם בזדון והינם באחריות 

 הספק.            

שנים כחלק מהצעת  3) שנים בהתאם להוראות יצרן 5טיפולים שוטפים ברכב למשך  2.2.5
 . על הרכב +שנתיים נוספות(  המחיר

         

 

 

 

 

 

 

 

                         חתימת המשתתף וחותמת ______________________
 אופן ביצוע האחזקה והתיקונים .3



  
 

 
 

  

 

, להוראות באופן ובמועדים המתאימים להוראות היצרן רכבהספק יבצע את התיקונים ואחזקת ה 3.1
חבורה והוראות כל דין ותקנה בנוגע לתיקונים מחלקת השרות של היבואן, הוראות משרד הת

 על ידו. בוצעיםמהולשרותי האחזקה 

מקוריים של , יבוצעו תוך שימוש בחלפים, בחומרי סיכה ושאר רכיבים רכבהתיקונים ואחזקת ה 3.2
 לן : כמפורט לההרכב ו

 .לפי הוראת יוצרן רכבשימוש בחומרי עזר, סיכה ושמנים מתאימים ל 3.2.1

עית גבוהה תוך ניטרול כל סכנה ותוך הימנעות מגרימת נזקים מכאניים או הספק יפעל ברמה מקצו 3.3
 .רכבאסטטיים ב

 ולו על ביצוע העבודה ההוראות הבאות:כמו כן יח 3.4

על ידי בוחן יציאה מטעם הספק, הבוחן יבדוק את טיב  רכבה ייבדקבסוף תהליך הטיפול,  3.4.1
ירת המתעדת את הטיפול ישוחרר מהמוסך תוך צרוף ני רכבואת איכותו, ה רכבהטיפול ב

שבוצע בו בפועל, ואישורו של הבוחן. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מזכותה של העירייה 
 להציב בוחן לאימות הטיפול מטעמה.

שמו ואמצעי הקשר של מנהל העבודה מטעמו והוא אשר יבוא  הספק ימסור לעירייה את 3.4.2
 בדברים עם המנהל.

 ניםמועד וזמן ביצוע טיפולי אחזקה ותיקו .4

 למוסך ולהתחיל מייד בביצוע התיקון / טיפול אחזקה כמפורט:  רכבהספק מתחייב לאפשר כניסת ה 4.1

 .מהעירייה שעות לאחר ההודעה 24עד  –טיפול אחזקה שוטפת  4.1.1
 

 

 פות ודיווחרישום, כפי .5

ידי המנהל ינתן לו על תעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר הספק יהיה כפוף להוראות המנהל ויפ 5.1
 ובכלל זה:  רכבעם ההסכם והתיקונים והטיפולים הנדרשים לבקשר 

ידווח למנהל באופן שוטף על התקדמות התיקון / הטיפול ועל כל בעיה או התפתחות  5.1.1
 הקשורים לביצוע ההסכם.

 יספק תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו. 5.1.2

ם והתיקונים שבוצעו , על הספק להוציא למנהל, דיווח מפורט על הטיפוליטיפולבתום כל  5.1.3
, כולל מספר רישוי, רישום מד אוץ או שעות מנוע, הטיפול שבוצע והחלפים בהם נעשה רכבב

 שימוש.

 .בדוא"להמידע יישלח לעירייה  5.1.4

 

 

 המשתתף וחותמת _______________________חתימת 
 

 נספח ד'



  
 

 
 

  

 

 דף חתימות ואישור תקציבי 
 

 
 בשם עריית נשר:

 
 מו:הספק ע"י מורשי החתימה מטע

 
_______________________ 

 ראש העיר                   

 
_______________________ 

 שם וחתימה               
 

_______________________ 
 גזבר העירייה                

 
_______________________ 

 שם וחתימה               
 
 

 אישור חתימה
 

 עו"ד / רו"ח הספק ______________________ מאשר בזאת כי חתימות  אני הח"מ __________________

 ה"ה __________________, __________________, המופעיות מעלה, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף 

 חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י תזכיר התאגיד ותקנותיו, את התאגיד לכל דבר ועניין.

 
                                                                          _____________________ 

 
 

 אישור תקציבי
 

 הרינו לאשר בזאת כי:

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

 ההוצאה הכספית לביצוע של הסכם זה מתוקצבת:

 .____________________ תקציב רגיל מסעיף 

 יב בלתי רגיל מסעיף ________________.תקצ 

  בנפרד לכל הזמנת עבודה.לפי אישור תקציבי שנינתן 

 

_________________________                                               _________________________ 

 ראש העיר                           גזבר העירייה                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 וחותמת _______________________חתימת המשתתף 
 


