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 4/2022מס'  פומבימכרז 

 ומתן אחריות על המכונה (אופני זעיר יעה)כלי צמ"ה  אספקתל
 

 במכרז  למשתתפיםמידע והוראות  – 1מסמך 

 
 כללי  .1

מציעים העומדים בתנאי הסף ת אמזמינה בז"( החברהבע"מ )להלן: "מטמנות אפעה  .1.1

דגם ) אופני זעיר יעהמסוג  כלי צמ"ההמפורטים להלן, להציע הצעות מחיר לאספקת 

S450 להסכם א' נספחכהעונה לדרישות המפרט הטכני המצורף  - (2022 ייצור שנתמ 

וכן למתן שירותי אחריות על  ("הטכניפרט המ" -" והמכונה: ", בהתאמה)להלן

 .על כל נספחיוזה  תנאים המפורטים במסמכי מכרזל, הכל בהתאם המכונה

התואמת את , המכונהלספק לחברה את "( הזוכה)להלן: "על הספק הזוכה במכרז  .1.2

 מועדעמו )להלן: "חתימת ההסכם  ממועד ימים 90מפרט הטכני, בתוך דרישות ה

 המכונהתחל תקופת אחריות על  ,המכונהעל של בפוהחל ממועד האספקה "(. האספקה

חודשים מתוך תקופת האחריות כהגדרתה  12כי במהלך  ,מובהר בזאת .שנים 3למשך 

לעיל תהיה החברה זכאית לטפל ולתקן את המכונה במוסך שברשות הזוכה ללא 

)אך לא חייבת( רשאית  החברהתהיה תוספת תמורה. בשנתיים הנוספות של האחריות 

  תנאי ההסכם.התאם לב ,במוסך שברשות הזוכההמכונה לטפל ולתקן את 

 .(מחיר 100%על פי הצעת המחיר בלבד ) תדורגנהלמכרז  ההצעות .1.3

 מועדים ולוחות זמנים במכרז .2

 המועדים של המכרז:  טבלתלהלן  .2.1

 המועד הפעולה

ה'  -בימים א'  22.8.2022החל מיום  רכישת מסמכי המכרז 

  15:00 - 09:00בין השעות 

 12:00בשעה  28.9.2022 מועד האחרון להגשת שאלות הבהרהה

 14:00בשעה  8.9.2022 אחרון להגשת הצעההמועד ה

 8.12.2022 תוקף ערבות המכרז

 8.12.2022 תוקף ההצעה למכרז

לב המציעים, הצעות אשר תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון  לתשומת .2.2

 להגשת הצעות לא יתקבלו, ויוחזרו לשולח מבלי שיפתחו.
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עוד מודגש, כי על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בכל עת,  .2.3

בעצמם ובאופן ייזום, אודות הבהרות בקשר למסמכי המכרז, ככל שיהיו, לרבות 

שינויים בלוחות הזמנים המפורטים לעיל, אשר ישלחו למשתתפים ויפורסמו באתר 

 האינטרנט של החברה.

 מסמכי המכרז .3

מסמכי המפורטים להלן מהווים ביחד חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " המכרזמסמכי  .3.1

 "(:המכרז

 ;מידע והוראות למשתתפים במכרז -מסמך זה  - 1מסמך  

 והצעת המחיר;הצהרת המציע    - 2מסמך 

 ניסיון המציע; -נספח א' 

 הצהרה על עמידת המכונה המוצעת בדרישות המפרט הטכני. -נספח ב'  

 "(;המכרז ערבותנוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )להלן: "   - 3מסמך 

 "(:ההסכםלהלן: "לעיל ועל נספחיו ), ההתקשרותהסכם    - 4מסמך 

 ;מפרט טכני -נספח א' 

 ;1976 – חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לפיתצהיר  -נספח ב'  

עובד מועצה והיעדר ניגוד או  תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר -נספח ג'  

 ;ניםעניי

 ערבותבנקאית לתקופת ביצוע ההסכם )להלן: "נוסח ערבות  -נספח ד'  

 "(.ביצועה

 מציע שייבחר.כל מסמכי המכרז הנ"ל יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם שייחתם עם ה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה שבמישור רותם בהתאם למועדים  .3.2

בתוספת מע"מ, שלא יוחזר  ₪  500וזאת בתמורה לסך של  לעיל 2.1בסעיף המפורטים 

לדוא"ל לרוכש בכל מקרה, או באמצעות העברה בנקאית והעברת אסמכתא מתאימה 

, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז בדוא"ל. רוכש orit@ef-eh.com שכתובתו

ם יידרש למסור בעת הרכישה את פרטי ההתקשרות של המציע, פרטיו המסמכי

 האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, לעילמבלי לגרוע מהאמור  .3.3

במשרדי החברה בכתובת שלעיל בתיאום מראש וכן באתר האינטרנט של החברה: 

www.ef-eh.com. 
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 מכרזבי סף להשתתפות תנא .4

העומד בעצמו במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים  מציערשאי לגשת למכרז 

 הבאים:

 .המציע הנו תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל .4.1

המציע הנו ספק המורשה לשווק את המכונה המוצעת או יבואן רשמי של המכונה  .4.2

 המוצעת.

כלי  10שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה לפחות השנים  3המציע סיפק במהלך  .4.3

 .צמ"ה מכל סוג שהוא )לרבות מתן שירותי אחריות על כלי הצמ"ה(

 .(להסכם א' נספח) בכל דרישות המפרט הטכני תעומד תהמוצע המכונה .4.4

 (.לעיל 3.2המכרז )כאמור בסעיף  מסמכיהמציע רכש את  .4.5

 .(להלן 7כנדרש בסעיף )המציע הגיש ערבות בנקאית להבטחת הצעתו  .4.6

הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות המציע  .4.7

שבונות ותשלום חובות מס( ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ח

 .1976 –התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים  .4.8

. 1976 –תשל"ו הזרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

חלפה שנה אחת לפחות  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים  הורשעאם 

ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע 

ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת 

 .יותחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלו

 ושאלות הבהרה  המסמכיםבדיקת  .5

הצעתו, את כל התנאים במכרז, לרבות ההסכם  הגשתעל המציע לבדוק מראש, טרם  .5.1

ותנאיו. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא 

המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או באם יהיה למציע ספק כלשהו 

ל סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב את שאלותיו לנציגת החברה, בקשר למובנו ש

 .orit@ef-eh.com בדוא"ל שכתובתואורית פריינטה, 

באחריות המציע לקבל אישור של החברה בדבר קבלת שאלות ההבהרה. פניה שלא  .5.2

התקבלה. החברה איננה חייבת נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא 

אליה, לרבות פניות שלפי דעתה מיועדות לשנות את תנאי  שיופנולענות על כל הפניות 

המכרז. מובהר בזה, כי רק תשובות והבהרות אשר ימסרו בכתב על ידי החברה כחלק 

 מהליכי המכרז יחייבו את החברה.

mailto:orit@ef-eh.com
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בהרה לא יתקבלו עוד מובהר בזאת, כי לאחר חלוף המועד האחרון למשלוח שאלות ה .5.3

 כל טענות בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

כי החברה איננה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .5.4

בעל פה, ורק תשובות לשאלות הבהרה שנמסרו בכתב כחלק מהליך המכרז יחייבו את 

ייבת להגיב או להשיב על כל פנייה שתשלח החברה. עוד מובהר כי החברה איננה ח

 אליה כאמור.

בכל מקרה של סתירה, בין האמור בתשובות לשאלות ההבהרה ובין מסמכי המכרז  .5.5

המקוריים, יגבר האמור במסמכי התשובות. במקרה של סתירה בין מסמכי התשובות 

 לשאלות הבהרה ובין עצמם, יגבר האמור במסמך המאוחר יותר.

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים,  החברה .5.6

ובין אם מיוזמתה, וזאת  ציעיםעדכונים, תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המ

עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים 

ל החברה וכן יפורסמו באתר לכל מציע שישאיר את פרטיו אצבכתב כאמור ישלחו 

 .החברהעל המציעים להתעדכן בנוגע לשינויים כאמור באתר . החברה

 אופן הגשת ההצעות .6

לתיבת המכרזים במשרדי החברה שבמישור רותם על המציע להגיש את הצעתו  .6.1

בהמצאה אישית )לא בפקס, דואר, דוא"ל וכו'(, במעטפה סגורה שעליה יצוין מספר 

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום לעיל.  2.1 שנקבע בסעיףהמכרז בלבד, במועד 

 ובשעה האמורים, מכל סיבה שהיא, לא תידון.

לעיל יילקחו בחשבון,  2.1 רק ההצעות שיגיעו בפועל עד ליום ולשעה הנקובים בסעיף .6.2

והמציע מוותר מראש על כל דרישה כלפי החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד 

 מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות שאינן תלויות במציע.

החברה תהא רשאית לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז, בכל  .6.3

האחרון שנקבע להגשתן, מכל סיבה שהיא, והודעה על כך תימסר עת, לפני המועד 

 למציעים.

פתיחת מעטפות ההצעות תתבצע בתום מועד הגשת ההצעות. מציע אשר מעוניין להיות  .6.4

 נוכח בשלב פתיחת הצעתו, רשאי לעשות כן.

והסכם ההתקשרות,  )לרבות מסמך זהמסמכי המכרז  כלעל המציע לצרף להצעתו את  .6.5

המסמכים המפורטים כאשר הם חתומים על ידו בכל עמוד ועמוד וכן את  ,(על נספחיו

  :להלן

העתק מתאים למקור של תעודת זהות או )לפי הענין( תעודת ההתאגדות  .6.5.1

וכן אישור של עורך  תדפיס עדכני מרשם התאגידים הרלוונטי, של המציע

  דין או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.
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המעידות כי הוא ספק מורשה או על שמו של המציע, אסמכתאות תקפות,  .6.5.2

 .לעיל 4.2, כאמור בסעיף יבואן רשמי של המכונה המוצעת

ערוך  לעיל, 4.1בסעיף  בהתאם לנדרש פירוט אודות ניסיון המציע .6.5.3

  .2 מסמךל 'א נספחכהמצ"ב במתכונת 

 על עמידת המכונה המוצעת בדרישות המפרט הטכני הצהרת המציע .6.5.4

בנוסח  יא מלאה וחתומה על ידי המציע,כשה ,לעיל 4.1כנדרש בסעיף 

 .2למסמך  'בנספח כהמצ"ב 

ה מכונהמפרט טכני מקורי )פרוספקט( של כמו כן, על המציע לצרף 

  .המוצעת המכונהמפרט טכני מתורגם לשפה העברית של ו המוצעת

 רכישת חוברת המכרז.בגין קבלה  .6.5.5

 ערבות המכרז. .6.5.6

 .1976 –התשל"ו תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף,  .6.5.7

אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות  .6.5.8

 .1976 – גופים ציבוריים, תשל"ו

 אישור תקף על פטור מניכוי מס הכנסה במקור.  .6.5.9

 מיםחתושהם להסכם,  ג'-ו ב' יםנספח, בנוסח המצ"ב כת המציעוהצהר .6.5.10

 .והחתימות מאומתות כנדרש על ידי המציע

 . כנדרש ( כשהיא ממולאת, חתומה ומאומתת2מסמך המחיר ) הצעת .6.5.11

כשהוא חתום בתחתית כל עמוד , ועל נספחי(, 3מסמך הסכם ההתקשרות ) .6.5.12

)עם חתימה מלאה על גבי העמוד האחרון של ועמוד על ידי המציע 

נוסח ערבות ו להסכםא'  נספחכהמצ"ב המפרט הטכני לרבות ההסכם(, 

 .להסכם 'ד נספחכהמצ"ב הביצוע 

 .(החברהשנשלחו למציעים על ידי  וככל)אם  הבהרהתשובות לשאלות  .6.5.13

אחד, וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. קשיח כל מסמכי ההצעה יוגשו בעותק  .6.6

במקרה של סתירה בין המסמכים שצורפו לעותק הדיגטלי לבין המסמכים שצורפו 

 בעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.

למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת מובהר בזאת  .6.7

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו על המציע בלבד.
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המציעים אינם רשאים לבצע כל שינוי, השמטה או תוספת למסמכי המכרז או  .6.8

להסתייג בכל אופן שהוא מהאמור במסמכי המכרז ובמקרה שמי מהם יעשה כן, בכל 

"(, רשאית החברה לפסול את הצעתו של הסתייגויותרה שהיא )להלן: "דרך ו/או צו

אותו מציע או לראות את הסתייגויות )כולן או חלקן( כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם 

מהן או לראות בהסתייגויות משום פגם טכני בלבד או לדרוש מהמציע לתקן את 

מחיר ההצעה או פרט  ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור לא יהיה כדי לשנות את

 מהותי אחר בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אם תחליט  .6.9

החברה לנהוג לפי אחת האפשרויות והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית החברה 

 לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

צע כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המציע אינו רשאי לב .6.10

המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר 

נתבקש במפורש במסמך זה. החברה תהיה רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה 

ת ו/או הסברים שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור וכן לבקש ו/או לקבל הבהרו

ממציע כאמור, וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים או מי מהם לקבלת הבהרות ו/או  .6.11

ת ההצעה. במקרה של אי צירוף אחד או יותר מסמכים הנחוצים לה לצורך בחינ

מהמסמכים הנזכרים לעיל ו/או אי מילויו כנדרש במסמך זה, תהא החברה רשאית 

לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר תהא רשאית לבקש הבהרות ו/או 

השלמות ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים מהמציע ו/או מלקוחותיו, לזמן את המציע 

בפניה לצורך מתן הבהרות, לזמנו לשימוע, לפסול את ההצעה על הסף או לקבל  להופיע

 כל החלטה אחרת בעניין ההצעה והמציע. 

הגשת הצעה והשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד המציע, כי ראה ובדק את  .6.12

את כל מסמכי המכרז, שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז מוכרים וברורים לו, יש לו 

הכל כמפורט , המכונהאספקת והיכולות המקצועיות והאחרות להכישורים  כל הידע,

 וכנדרש במסמכי המכרז. 

הגשת הצעה והשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד המציע, כי המצגים,  .6.13

הנתונים והפרטים אשר נמסרו לו על ידי החברה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על 

כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים, ידו, וכי לחברה ומי מטעמה לא תהיה 

 פרטים ומצגים אלו.

הגשת הצעה והשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד המציע, כי הוא לא תאם  .6.14

במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע בכח וכי  את הצעתו או את עצם השתתפותו

יע בפועל או בכח, עד לאחר לא גילה ולא יגלה את פרטי הצעתו, כולם או חלקם, לכל מצ

 פתיחת ההצעות במכרז.
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בעצם הגשת הצעתו נותן בזה המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי  .6.15

המכרז ומוותר בזה וויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או 

 המכרז, לרבות סבירותם. במסמכיהוראה הכלולים 

 ההצעהערבות בנקאית לקיום  .7

להבטחת קיומן של התחייבויות המציעים על פי תנאי המכרז, לרבות חתימה על החוזה  .7.1

הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע עם ההכרזה על זכייתו, על  יתרעם החברה וביצוע 

המציעים לצרף להצעותיהם ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, בהתאם 

 .₪ 150,4, על סך של 3מסמך כלנוסח המצורף 

ערבות המכרז תהא בלתי מותנית והחברה תהא רשאית לחלט אותה, באופן מלא או  .7.2

חלקי, בלא שתידרש לנמק את דרישת החילוט, במקרה שמציע לא יקיים אחר 

התחייבויותיו לפי תנאי המכרז, לרבות במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה 

 זכייתו.ויבצע את יתר הפעולות שעליו לבצע עם ההכרזה על 

ערבות המכרז תעמוד בתוקף עד ליום פקיעת התוקף של ההצעה כאמור בסעיף  .7.3

לעיל. אם החברה תדרוש מהמציעים להאריך את  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

תוקף הצעתם למכרז, יאריכו המציעים בהתאמה את תוקפה של ערבות המכרז. מציע 

שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד 

 לזכות החברה במקרה כזה.

 אופן קביעת הזוכה במכרז .8

 .דוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרזתבהחברה  .8.1

. פתיחת הצעת המחיר הסף תיפסל, ולא תעבור לשלב מתנאיהצעה שלא תעמוד באיזה 

מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום 

. המציע מוותר החברההמכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

  מחיר(. 100%על פי הצעת המחיר בלבד ) תדורגנהלמכרז הכשרות  ההצעות .8.2

על ידו עבור  המוצע המחיראת  (2 מסמךהצעת המחיר )לנקוב בטופס  מציעעל ה .8.3

לתקופה של  בגינההמכונה )התואמת לדרישות המפרט הטכני( ומתן אחריות אספקת 

החודשים מתוך תקופת האחריות כהגדרתה לעיל  12ת כי במהלך א, מובהר בזשנים 3

תהיה החברה זכאית לטפל ולתקן את המכונה במוסך שברשות הזוכה ללא תוספת 

  תמורה.

 .מע"מ, ללא תוספת )בשקלים חדשים( םההצעות יהיו בסכו .8.4

 "(.המקסימום מחיר)להלן: " ₪ 166,000הסכום המוצע על ידי המציע לא יעלה על  .8.5

גבוהה ממחיר תהא המוצעת מחיר ההצעת וגשו באופן שבו יהצעות ש, כי בזאת מובהר

 .שימוע ללא מתן זכותתפסלנה על הסף, המקסימום 
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יהא בבחינת עלות כוללת לחברה בגין במכרז  המציעהסכום שבו ינקוב עוד מובהר, כי  .8.6

והזוכה במכרז לא יהיה  ,שנים 3של לתקופה  ומתן אחריות עבורה המכונהאספקת 

)אך לא  לרבות ,זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך

על פי התחייבויותיו  הגשת הצעתו למכרז ו/אובגין הוצאות שהוציא בקשר עם רק( 

 ושכר עובדי, לחברה המכונהאחריות ועלות ההובלה של , מכרז זה ו/או ההסכם

אספקת השלמת כל יתר הדרוש לשיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסים ו

  על פי מסמכי המכרז.ומתן אחריות עבורה  המכונה

 ביותר היא שתבחר כהצעה הזוכה.  הזולהההצעה  .8.7

ביותר, אזי  בהן נקבו המציעים בסכום הזולבמקרה שיהיו שתיים או יותר הצעות  .8.8

החברה תפנה למציעים שהגישו את אותן הצעות ותאפשר להם לעדכן את הצעתם על 

 להגדלתשמוצע על ידם או הותרתו על כנו )ללא אפשרות  הוזלת סכום ההצעהדרך של 

 ( ולאחר מכן תבחר את ההצעה הזוכה. כום ההצעהס

בהרות ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים או מי מהם לקבלת ה .8.9

מסמכים הנחוצים לה לצורך בחינת ההצעה. החברה תהא רשאית, בכל עת ועל פי 

עם מציע כלשהו ו/או מציעים אודות תנאים ו/או  בדבריםשיקול דעתה המוחלט, לבוא 

פרטים מהצעתם ו/או ממסמכי המכרז, לרבות השלמת פרטים קיימים ו/או נוספים 

 וש לחברה לצורך קבלת החלטתה.בהצעת המציע ו/או לגבי כל עניין הדר

לפנות למציעים  יתא רשאילבחור בהצעה כלשהי, וה תמתחייב האינ החברה .8.10

מצא לנכון, או להחליט שלא להתקשר כלל, תפוטנציאליים נוספים בכל מועד ש

כל תביעה ו/או דרישה  החברהלמציעים לא תהיה כלפי מטעמים תקציביים או אחרים. 

 ניין זה.ו/או טענה מכל סוג שהוא בע

 תוקף ההצעה .9

 לעיל. 2.1בסעיף  הקבועההצעה תהיה בתוקף עד למועד  .9.1

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה  .9.2

יום נוספים,  120 -נוספת שתקבע על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא יותר מ

ההצעה בהתאם לדרישת  ובמקרה כאמור יהיו המציעים מחויבים להאריך את תוקף

 החברה.

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה ויקיים את כל יתר הפעולות הנדרשות  .9.3

 12שהחוזה עם המציע הזוכה יבוטל בתוך  ממנו עם הכרזתו כזוכה, וכן במקרה

נשוא מכרז  המכונהחודשים ממועד הכרזתו כזוכה, תהיה החברה רשאית להזמין את 

ים )בהתאם לדירוג הצעותיהם במכרז( בלא צורך בעריכתו זה מאחד המציעים האחר

 .של מכרז חוזר
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 הוראות כלליות .10

כל מסמך הנדרש  לחברהעל קבלת הצעתו. הזוכה ימציא  בכתב תודיע לזוכה החברה .10.1

, לרבות ערבות ביצוע ם מיום שהודע לו דבר זכייתומיי 14תוך בלצורך ביצוע ההסכם, 

 מהצעת המציע 5%על סך . ערבות הביצוע תהיה להסכם 'ד נספחכבנוסח המצ"ב 

לאחר מועד אספקת המכונה לחברה. חודשים  12 -ותעמוד בתוקף מאותו מועד ועד ל

הערבות תוחזר לספק בתום התקופה האמורה ובכפוף לקיום התחייבויותיו כלפי 

 החברה במסגרת ההסכם. 

בכדי לסיים  הז מכרזבמסגרת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהודעה על זוכה  .10.2

והזוכה וכי בטרם חתימת  החברהאת הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

 תרשאי החברהעל חוזה ההתקשרות בין הצדדים,  החברהמורשי החתימה מטעם 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת

במכרז זוכה הומתן עם  לנהל משא הבלעדי, הפי שיקול דעת , עלתהא רשאית החברה .10.3

 לאחר זכייתו וטרם חתימת החוזה.

 תרשאי -על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו  הזוכהלא חתם  .10.4

 לבטל את זכייתו. החברה

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם מציע זוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם  .10.5

רשאית, בין היתר, להתקשר עם  החברה, תהא מכןחתימת ההסכם עמם ובין לאחר 

המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא 

אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע הבא אחריו וכן הלאה, ובלבד שלא 

חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר  12-חלפו למעלה מ

 בעניין זה. החברהעל כל טענה, דרישה או תביעה כנגד מראש 

 מדינת ישראל.  לדיניהליך זה כפוף  .10.6

 כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של מחוז הדרום.  .10.7

 

 מטמנות אפעה בע"מ  
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 הצהרת המציע והצעת המחיר – 2מסמך 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 א.ג.נ.,

להתקשר עם מציעים בזה  ,______________ ת.ז./ח.פ.____ _______________, אנו הח"מ

 S450דגם באופני זעיר  יעה -כלי צמ"ה  "( בהסכם לאספקתהחברהמטמנות אפעה בע"מ )להלן: "

וכן למתן שירותי אחריות על המכונה, בהתאם לצרכי החברה, והכל לפי המפורט להלן,  - 2022שנת 

 (."השירותים)להלן: " מסמכי המכרז בהסכם על נספחיו וביתר

 :בזאת, כדלקמן מסכימים ומתחייביםמצהירים, אנו 

 נוובדק ינו, כי ראנובמכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד והשתתפות תנוהגשת הצעידוע לנו כי  .1

יש וכי ו, נאת כל מסמכי המכרז, שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז מוכרים וברורים לבעיון 

וכן  אספקת המכונה לחברההמקצועיות והאחרות ל הכישורים והיכולותכל הידע, את ו נל

באיכות הגבוהה , הכל כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז, למתן שירותי אחריות על המכונה

 החברה.ביותר ולשביעות רצונה המלא של 

, כי המצגים, דנווהשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצ תנוהגשת הצעידוע לנו כי  .2

ו, וכי נוהפרטים אשר נמסרו לו על ידי החברה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על יד הנתונים

 בגין נתונים, פרטים ומצגים אלו. נולחברה ומי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי

 מנו, כי לא תאדנווהשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצ תנוהגשת הצעידוע לנו כי  .3

במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע בכח וכי לא  ונתתפותו או את עצם השנאת הצעת

ו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, עד לאחר פתיחת נאת פרטי הצעת גלהנולא  ינוגיל

 ההצעות במכרז.

לכל התנאים הכלולים המלאה ו נאת הסכמת אנו נותנים תנוהצעבעצם הגשת ידוע לנו כי  .4

וויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל  אתבז יםבמסמכי המכרז ומוותר

  המכרז, לרבות סבירותם. במסמכיהכלולים  הוראהתנאי ו/או 

בכל תנאי הסף של המכרז,  ,במועד הגשת הצעתו ,המציע עומד בעצמומצהירים כי אנו  .5

למסמכי המכרז, ומצרפים את האסמכתאות והמסמכים  1מסמך ל 4 בסעיףכמפורט 

 .למסמכי המכרז 1 למסמך 6.5המפורטים בסעיף 

אספקת המכונה )התואמת לדרישות להמבוקש על ידינו בתמורה המלא והסופי  המחיר .6

כמפורט במסמכי המכרז,  ינווקיום מלוא התחייבויותהטכני(, מתן אחריות עבורה  המפרט

 :כמפורט להלן הוא

 ."ממע כולללא ( ש"ח __________________________)ובמילים:  ₪ _____________

 הצעות "(.המקסימום מחיר)להלן: " ₪ 166,000הסכום המוצע על ידי המציע לא יעלה על 

 תפסלנה על הסף.המקסימום גבוהה ממחיר המוצעת תהא מחיר ההצעת שיוגשו באופן שבו 
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נקבנו לעיל יהא בבחינת עלות כוללת לחברה בגין אספקת המכונה הסכום שבו ברור לנו כי  .7

, ואנו לא נהיה זכאים לכל תמורה ו/או שנים 3ומתן אחריות עבורה לתקופה של  לחברה

שיפוי נוספים מעבר לכך לרבות )אך לא רק( בגין הוצאות שנוציא  אותשלום ו/או החזר ו/

בקשר עם הגשת הצעתנו למכרז זו ו/או התחייבויותינו על פי מכרז זה ו/או ההסכם, אחריות 

ברה, שכר עובדינו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, ועלות ההובלה של המכונה לח

 על פי מסמכי המכרז.ומתן אחריות עבורה מיסים וכל יתר הדרוש להשלמת אספקת המכונה 

 ספקהננו מתחייבים ל החברההצעתנו הנה בלתי הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי  .8

ולשביעות  החברהרז ולהוראות נציג , בהתאם לתנאי המכהשירותים נשוא מכרז זה אתלה 

 . החברהרצונה המלא של 

מבלי לגרוע מהתחייבותנו לחתום על החוזה ונספחיו כאמור לעיל, היה ונוכרז כזוכים במכרז,  .9

לכך שאם נוכרז כזוכים במכרז, אתם תהיו זכאים לראות במסמכי המכרז  מסכימיםאנו 

 שהוגשו על ידינו כחלק מהצעתנו, בצירוף הצעתנו זו, כחוזה מחייב בינינו לבינכם.

את  ההתמורה המפורט בהצעת המחיר מהוו םלהצהיר ולהתחייב בזאת, כי סכו הרינו .10

הנכללים במכרז זה ולרבות כל  התמורה הבלעדית והיחידה בעבור מתן מכלול השירותים

 ., למעט אם צוין במפורש אחרתשירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זה

בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בהצעת המחיר הבאנו בחשבון  מצהירים הננו .11

את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא 

 משך כל תקופת המכרז וההסכם.מהכלל ול

 ולראיה באנו על החתום:

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

ת.ז / מס'    

 תאגיד 

___________________ 

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע    
 

 אימות חתימה

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

עשה כן, אישר/ה בפני את את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ת

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  _________________ __________________ 

עו"ד תאריך  



 

 

 2נספח א' לסמך 

 המציע ניסיון

 10 לפחות ההצעה להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3 במהלך, מצהירים בזאת כי סיפקנו ______________ ת.ז./ח.פ.____ __, _____________אנו הח"מ

 , כמפורט להלן:"ה(הצמ כלי על אחריות שירותי מתן)לרבות  שהוא סוג מכל"ה צמ כלי

הלקוח לו סופקו שם 

 כלי הצ"מה ע"י המציע

כמות כלי   כלי הצמ"ה סוג

 הצמ"ה שסופקו

סופקו שירותי האם 

 ? אחריות על כלי הצמ"ה

 )יש להקיף(

תאריך 

  האספקה

 )חודש ושנה(

 לברורים הלקוחאיש קשר מטעם 

 )שם, תפקיד, טלפון(

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   

   כן / לא   



 

 

 2' לסמך בנספח 

 הצהרה על עמידת המכונה במוצעת בדרישות המפרט הטכני

 
 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 א.ג.נ.,

 ____ _______________ :ת.ז./ח.פ.   ____ _______________שם המציע: 

דרישות המפרט הטכני המצורף תואמת ל, כשהיא המוצעת המכונהיש למלא להלן את פרטי 

 :להסכם א' כנספח

 __________הייצור:  שנת    __________יצרן המכונה:     _____דגם המכונה המוצעת: _____

 : יש לצרף

 .המוצעת המכונהמפרט טכני מקורי )פרוספקט( של  .1

  .המוצעת המכונהמפרט טכני מתורגם לשפה העברית של  .2

המוצעת  המכונהעל המציע לסמן בעמודה השמאלית בטבלה שלהלן לצד כל דרישה ודרישה, האם 

  .על ידו מקיימת אותה במועד הגשת הצעתו

המוצעת באחת או יותר מהדרישות המפורטות להלן  המכונהמובהר ומודגש, כי אי עמידה של 

 :תביא לפסילת ההצעה על הסף

האם המכונה המוצעת  הדרישה נושא 
 מקיימת את הדרישה?

 
 כן / לא (2022משנת ייצור  S450דגם יעה אופני זעיר ) 0
 כן / לא דיזל מנוע 1
 כן / לא  STAGE V תקן  
 בפיקוד דלק הזרקת מערכת  

 מנוע מחשב עם אלקטרוני
 כן / לא

מערכת בקרת זיהום אוויר   
כוללת ממיר קטליטי ומסן 

 DPFחלקיקים 

 כן / לא

 49 של מרבי בהספק מים קירור  
 כ"ס

 כן / לא

 כן / לא סמ"ק 2392 נפח  
 

 אוויר מיזוג עם סגור מפעיל תא  תא מפעיל 2
 אחורי חלון צד, חלונות עם

 קדמית ודלת עליון, וחלון

 כן / לא

 רעש בפני בידוד כולל מפעיל תא  
 ואבק

 כן / לא

 בדרישות עומד מפעיל תא  
  /  ROPS עדכניות בטיחות
FOPS 

 / לא כן
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 לוח כולל חשמל מערכת  
 מרכזיית מהודר, מחוונים
 בקרות וממסרים, נתיכים

 והתראות

 כן / לא

 כן / לא צבעוני מפואר, חיווי לוח  
 בורר כולל ושליטה בקרה מכלול  

 מתג כולל ומתגים, ראשי סובב
 12v  מצבר וכיבוי, התנעה

 כן / לא

 כן / לא ונסיעה עבודה תאורות  
 כולל קדמית מגבים מערכת  

 מים מתזי
 כן / לא

 חגורת כולל משוכך מפעיל מושב  
 בטיחות

 כן / לא

 היגוי, נסיעה, הפעלת ידיות  
 מכניות ואביזרים בלימה

 וכף זרועות הפעלת ודוושות

 כן / לא

 סל"ד בקרת אלקטרוני, בורר  
 מנוע

 כן / לא

 כן / לא חשמלי בפיקוד חניה בלם  
 כוללת מושלמת שמע מערכת  

 ורמקולים רדיו
 כן / לא

 כן / לא לאחור נסיעה התראת  
 IQ בובקט אונליין, ניהול מערכת  

 מיקום מידע: קבלת המאפשרת
  דלק, כמות ש"ע, הכלי,

  תחזוקה ומידע תקלות

 כן / לא

 
 כן / לא שיניים גלגלי משאבת  מערכת הידראולית 3
 63.2 לאביזרים מרבית ספיקה  

 דקה / ליטר
 כן / לא

 כן / לא בר 224 מרבי מערכת לחץ  
 

 כן / לא מעגלית הרמה בתצורת זרועות מערכת הרמה 4
 2780 כף קישור פין מרבי גובה  

 מ"מ
 כן / לא

 
 654 מורשה מרבי מטען משקל ביצועים 5

 ק"ג
 כן / לא

 סרן הרמת לפני מרבי משקל  
 ק"ג 1308 אחורי

 כן / לא

 11.4 מרבית נסיעה מהירות  
 בודדת( )מהירות קמ"ש

 כן / לא

 
 כן / לא ק"ג 2436 כולל משקל מידות ומשקלות 6
 כן / לא מ"מ 3172 כף עם כולל, אורך  
 כן / לא מ"מ 1488 כולל רוחב  
 כן / לא 1976  כולל גובה  
 כן / לא מ"מ 1575 סטנדרטית כף רוחב  
 כן / לא x 16.5 10 צמיגים מידות  

 
 כן / לא שנים 3 אחריות 7

 
 

 ____________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ 
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה – 3מסמך 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 מישור רותם, ד.נ. ערבה

 

 א.ג.נ.,
 ערבות מס' ________________ הנדון:

ארבעת אלפים מאה ש"ח )במילים:  4,150הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

ש"ח( בלבד המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________________________  חמישים

 ומתן( זעיר אופני"ה )יעה צמ כלי לאספקת 4/2022)שייקרא להלן: "החייב"(, בקשר עם מכרז מס' 

 עבור אפעה. המכונה על אחריות

ואנו נשלם לכם מפעם  מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרתהתחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי 

לפעם, מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיצוין בדרישתכם, בלי שיהיה עליכם להסביר, 

לנמק, או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי 

 ל הסכום הנקוב לעיל.שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה ע

ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך __________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע 

בכתב לידי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור 

, לא ועד בכלל, בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע לאחר המועד האמור

 תיענה.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

 בכבוד רב,

 

 בנק __________

 סניף__________
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  הסכם ההתקשרות – 4מסמך 

 2022ביום ___ לחודש _______  במישור רותםשנערך ונחתם 

 

 

  מטמנות אפעה בע"מ בין:

 ד.נ ערבהמישור רותם,   

 ;מצד אחד       "(מזמינהה)להלן: "  

 

 

 _____________________  לבין:

 _________________מרח'   

 ;מצד שני      ("נותן השירות" )להלן:

 

 

 לאספקת כלי צמ"ה מסוג יעה 4/2022 פרמכרז פומבי מסאת פרסמה  מזמינהוה הואיל

 המצ"ב(, העונה לדרישות המפרט הטכני 2022משנת ייצור  S450דגם ) אופני זעיר

ולמתן שירותי  "(,המכונה"-" והמכרז)להלן, בהתאמה: " להסכם א' נספחכ

 מסמכי המכרזבהכל כמפורט , "(השירותים)להלן, היחד: " אחריות על המכונה

 ;על נספחיובהסכם זה ו

 

ונותן השירות השתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים  והואיל

 מזמינהזה לשביעות רצונה של הה בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם זמינלמ

 ;ובמתכונת המתוארת להלן

 

מעוניינת להתקשר עם נותן השירות למתן השירותים בהתאם לתנאים  מזמינהוה והואיל

  המפורטים להלן;

 

ונותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו  והואיל

 כפוף להוראות הסכם זה;לקיים אחר התחייבויותיו הנדרשות, הכל ב

 

הסכם והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת  והואיל

 זה;

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:           

 מבוא .1

לרבות הצעתו הכספית להסכם יצורפו מסמכי המכרז והצעת נותן השירות למכרז,  .1.1

 וכן נספחי ההסכם הבאים:  למכרז, 

 ;מפרט טכני - נספח א'

 ;1976 – חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לפיתצהיר  - נספח ב'

 ;ניםעובד מועצה והיעדר ניגוד ענייאו  תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר - נספח ג'

 .נוסח ערבות ביצוע - נספח ד'
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והצעתו של נותן וכן כל מסמכי המכרז זה והנספחים המצורפים לו  להסכםהמבוא  .1.2

 . מחוזה זהמהווים חלק בלתי נפרד השירות למכרז, 

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל  .1.3

 בפרשנות ההסכם. 

 התחייבויות של נותן השירותהצהרות ו .2

ביעילות, בדייקנות,  ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה נותן השירות מתחייב .2.1

לתועלת  וניסיונו ידיעותיו, כישוריובנאמנות ובמיומנות מרבית, להשתמש בכל 

, מזמינה, והכל בהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של המזמינהה

 היבטים הקשוריםוב ,בכלל ,מזמינהתוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג ה

 ,מזמינהשל נציג ה ואחר כל הוראותיהשירות ימלא נותן . לשם כך לשירותים, בפרט

מלפעול ללא קבלת  וימנע ,זה ובין שאינן מפורטות בו הסכםבין שהן מפורטות ב

קובי ביטון לצורך הסכם זה הנו  מזמינהנציג ה .מזמינהאישור מראש מאת נציג ה

 "(.מזמינהנציג ה)להלן: "

ה, אולם מתן מזמינה נותן השירות מתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג .2.2

כאמור לא יגרע מאחריותו המלאה של נותן  זמינההנחיות או פיקוח על ידי נציג המ

מעביד בינו או בין מי מעובדיו ו/או -השירות למתן השירותים, ולא יצור יחסי עובד

 .המזמינהמטעמו לבין 

להימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול מתחייב  השירותנותן  .2.3

 .מזמינהבשם הכלשהן  התחייבויות

 מזמינה.נותן השירות יהא אחראי לטיב עבודתו במשך כל תקופת ההתקשרות עם ה .2.4

נותן השירות מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות  .2.5

 והאישורים הנדרשים על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז

 .והסכם זה

ה לפי בקשתה כל חומר ו/או זמינות נותן השירות להמציא ולהביא לעיון המבאחרי .2.6

ה למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של מזמינמידע הנדרש והנוגע לדעת נציג ה

 נותן השירות על פי הסכם זה.

ה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או למזמיננותן השירות מתחייב לדווח  .2.7

יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו  התפתחות אשר לגביהם

 ה עשוי להיות עניין בהם. שלמזמינו/או אשר קשורים לשירותים ולמזמינה 

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא  .2.8

ים מחזיק ויחזיק ברציפות במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישור

וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לצורך מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם 

 זה. 
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כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם נותן  .2.9

, ברציפות, ההתקשרות תקופת כל במשך השירות נותן יחזיק, היתר ביןהשירות. 

. ביטול ו/או שלילה המכונה עבור התחבורה משרד מטעם מורשה יבואן של באישור

ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים יהוו עילה 

לביטול מיידי של הסכם זה, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, תביעות או 

  עקב כך. מזמינהדרישות כנגד ה

, הצווים וההוראות נותן השירות מצהיר, כי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות .2.10

, בפרט, והוא המועצה האזורית תמרהחלים על מתן השירותים, בכלל, ובתחומי 

מתחייב לנהוג לפיהם וליתן את השירותים לפי דרישות כל דין, לרבות רשות 

מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירות ליתן את 

 היו מעת לעת.  השירותים בהתאם כל דין רלוונטי, כפי שי

קיימת כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת, מבחינתו או  לאנותן השירות מצהיר, כי  .2.11

 . זה בהסכם ו, להתקשרותכלשהו מבחינת צד ג'

ה משום הפרת מזמיננותן השירות מצהיר, כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי ה .2.12

מסחר, סוד מסחרי זכויות קנייניות של גורם אחר, לרבות הפרה של זכויות סימני 

 או פטנט.

מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על  זמינהנותן השירות מצהיר, כי יודיע למ .2.13

כל מניעה להמשך ההתקשרות ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה 

 בסודות מסחריים הנוגעים לשירותים. 

ה על פי מזמינואת דרישות ה נותן השירות מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירותים .2.14

הסכם זה וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים במתן השירות 

וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד 

 הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה. 

מפרט הטכני ההדרישות המפורטות במסמך ת הוא מכיר א כי ,נותן השירות מצהיר .2.15

, מבלי מזמינהלשביעות רצון ה בהןהוא מתחייב לעמוד וכי , כנספח א'המצורף 

  תהיינה לו טענות בנוגע לכך.ש

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם  .2.16

מתחייב לבצעו בצורה  מיומן, ציוד וכלים הדרושים לקיום התחייבויותיו, והוא

מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם 

זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. נותן השירות מצהיר, כי בחזקתו כל הציוד הדרוש 

 לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב.

את כל  מזמינהנותן השירות מתחייב לשלם לעובדיו העוסקים במתן השירותים ל .2.17

התשלומים המגיעים להם במלואם ובמועדם, ולשמור על זכויות עובדיו שיועסקו 

 במתן השירות על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ככל שיחול.
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נותן השירות מתחייב לבצע את העבודה בעצמו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים  .2.18

בלני משנה מטעמו של נותן השירות, את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, לרבות ק

בכתב ומראש. לעניין זה לא יראו  מזמינהאלא אם כן קיבל על כך את הסכמת ה

ה משום הסבת ו/או מסירת מזמינבהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי ה

ה את הסכמתה כאמור לעיל, אין מזמינהתחייבויותיו או חלק מהם לאחר. נתנה ה

נותן השירות מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ההסכמה האמורה פוטרת את 

שא באחריות מלאה לביצוע המלא והתקין של יו/או על פי כל דין ונותן השירות י

השירותים על פי הסכם זה לרבות אך מבלי לגרוע בקרה ושמירה על זכויות עובדי 

 קבלן המשנה, וקבלת אחריות לתנאי העסקתם. 

ידוע לו שביצוע השירות כפוף לשינויים ולהנחיות נוספות כן מצהיר נותן השירות, כי  .2.19

ה, ככל שיימסרו, מזמינו/או אחרות שיימסרו מעת לעת לנותן השירות על ידי נציג ה

 ונותן השירות מתחייב לפעול לפי הנחיות אלה. 

התעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן  .2.20

, על מנת לתת לו את פרק הזמן מזמינהלאלתר לנציג ההשירותים, יודיע על כך 

המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות 

אם אכן תתעורר מניעה כאמור.  זמינהלפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למ

 בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות נותן השירות, תהיה

רשאית להיעזר בנותן השירות אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה  מזמינהה

 ונזקיה כתוצאה מכך מנותן השירות. 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותן השירות  מזמינהבמידה שהיה על ה .2.21

, יחויב נותן השירות בגין הוצאות אלו. זמינהאחר הוראות כל דין או הוראות המ

הוצאות אלו יוגש לנותן השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותן השירות חשבון בעבור 

 מזמינה. המזמינהמתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי ה

לרשותה, לרבות הפסקת השירותים על ידי רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים 

ות שלא נותן השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצע השיר

 כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין. 

  מהות ההתקשרות .3

, כקבוע מכונההאחריות עבור ו המוצעת המכונה את מזמינהנותן השירות יספק ל .3.1

 להסכם זה.  'אכנספח בדרישות המפרט הטכני המצ"ב 

מזמינה או על ידי ה והמשימות שיוטלו עליימלא אחר כל הבקשות ונותן השירות  .3.2

, בין אם אלו מצוינות במפורש נשוא הסכם זה ואשר קשורות בשירותים נציגה

בהסכם זה על נספחיו ו/או במסמכי המכרז, ובין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול 

 . זמינהדעתה הבלעדי והמוחלט של המ

של נותן השירות ועל כן  הצעתומובהר, כי ההתקשרות בהסכם זה מתבססת על  .3.3

ותים יבוצעו על ידו בלבד. נותן השירות לא יהא רשאי מתחייב נותן השירות, כי השיר

להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, אלא אם נתקבל לכך 

 , מראש ובכתב. מזמינהאישור ה
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 תקופת ההתקשרות .4

, בהתאם לדגם המוצע על ידו ולפרטי המכונהאת  למזמינהלספק נותן השירות על  .4.1

 "(. מועד האספקהמועד חתימת ההסכם עמו )להלן: " ימים 90הצעתו, בתוך 

תחל תקופת אחריות על המכונה כמפורט  בפועל, המכונהת החל ממועד אספק .4.2

מתוך תקופת הראשונים ם יחודשה 12, במהלך שנים 3למשך  הטכני במפרט

האחריות כהגדרתה תהיה החברה זכאית לטפל ולתקן את המכונה במוסך שברשות 

 המזמינהתהיה  במהלך השנתיים הנותרות של האחריות  מורה,הזוכה ללא תוספת ת

לטפל ולתקן את המכונה במוסך שברשות הספק הזוכה )אך לא חייבת( רשאית 

 בתנאי ההסכם. 

את כל האישורים בכל עת מהלך תקופת ההתקשרות באחריות נותן השירות לשמור  .4.3

   להם נדרש לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בתוקף.

ה תהיה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא, מזמינלעיל, ה 4.2על אף האמור בסעיף  .4.4

יום  30להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירות לפחות 

מראש, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. במקרה 

תשלום כלשהו, פרט לתשלום זה לא תחול חובה לפצות ו/או לשלם לנותן השירות 

התמורה לנותן השירות בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, ככל שניתנו, עובר 

 למועד הפסקת ההתקשרות. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, היה ומתן השירותים על ידי נותן השירות היה  .4.5

של לקוי, רשלני, בלתי מקצועי או לא באיכות המצופה, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 מזמינהה, תהא המזמינ, או שנותן השירות לא קיים אחר הוראות המזמינהה

 7רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

ימים ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא 

 רים. הימים האמו 7תוקן באופן מלא לשביעות רצונה במהלך 

ה לנותן מזמינהובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיפים מכל סיבה שהיא, תשלם ה .4.6

השירות תמורה בגין אותו חלק מהשירותים שנתן בפועל. מלבד תשלום זה, לא יהיה 

נותן השירות זכאי לכל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף, ולנותן השירות לא תהא 

 כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

ר לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו אין באמו .4.7

היסודית על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( 

 .1970 –התשל"א 

  התמורה .5

 בגין מתן השירותים למזמינה יהיה נותן השירות זכאי לקבל תמורה, כדלקמן:  .5.1

בהתאם להוראות המפרט ומילוי כל מתן אחריות למכונה המכונה, אספקת  בגין .5.2

יהיה נותן השירות זכאי התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, 
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בהצעת המחיר  תמפורטה, בתוספת מע"מ כדין ₪ ______________בסך לתמורה 

  "(.התמורהלמסמכי המכרז )להלן: " 2מסמך  שלו למכרז,

לאחר אספקת המכונה בפועל  ימים 30ן השירות בתוך התמורה תשולם לנות .5.3

 , בהתאם להוראות הסכם זה. למזמינה

חשבונית מס כדין ממועד הגשת  30התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף +  .5.4

 .למזמינה

תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי  מזמינהה .5.5

 ימים ממועד קבלתה.  7החשבון, ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך 

 רשאית לקזז מהתמורה כל חוב של נותן השירות כלפיה.  מזמינהה .5.6

 לכל תשלום שישולם לנותן השירות יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע .5.7

 כל תשלום.

אישורים על פי דין, תקפים  מזמינהלצורך ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות ל .5.8

למועדי התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר 

 היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

ו לנותן לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשה .5.9

השירות יתעכב כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא 

תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא יישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו 

אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות 

ל פי ההסכם, בהתאמה לתקופת המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו ע

יום בביצוע תשלום  30האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד 

לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יישא  מזמינהכלשהו שעל ה

 בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

מלאה  מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה .5.10

בגין השירותים נשוא  מזמינהוסופית לנותן השירות, והינה בבחינת עלות כוללת ל

הסכם זה, ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או 

שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע 

ת, ביטול זמן, השתתפות התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות )אך לא רק( נסיעו

בסיורים, דיונים או פגישות, שכר עובדיו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, 

  מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו.

כי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות ישולם  מתחייב, נותן השירות .5.11

 מזמינהקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי המדי חודש במועד ה

לא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו  מזמינהועיכוב בהעברת התשלומים על ידי ה

כאמור כדי להוות  מזמינהשיועסקו בביצוע השירות. כן מובהר, כי אין באישור ה

או השירותים שניתנו כלפי נותן השירות ו/ מזמינהמשום ויתור על טענה כלשהי של ה

 על ידו.
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 ערבות ביצוע .6

ערבות בנקאית  נהבידי המזמי נותן השירותבמעמד חתימת הסכם זה יפקיד  .6.1

וזאת להבטחת ביצוע  ,מסכום ההצעה 5%אוטונומית לקיום ההסכם בסך 

"(. הפקדת ערבות הביצוע ערבות הביצועהתחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן: "

. נוסח ערבות הביצוע יהיה נהכלשהו על ידי המזמי מהווה תנאי לביצוע תשלום

 להסכם.  'דנספח כ שצורף בנוסח

ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, למן המדד הידוע במועד חתימת  .6.2

 הסכם זה ועד המדד שיהיה ידוע במועד מתן הדרישה למימוש הערבות.

 המכונהלאחר מועד אספקת  חודשים 12-ערבות הביצוע תעמוד בתוקף עד ל .6.3

בתום התקופה האמורה ובכפוף לקיום  נותן השירות. הערבות תוחזר למזמינהל

תוארך מעת לעת,  ערבות הביצועבמסגרת ההסכם.  המזמינההתחייבויותיו כלפי 

אישור המזמינה על פעילותה במידה שהדבר יהיה דרוש, באופן שתהא בתוקף עד ל

 .המכונההתקינה של 

 הם לפני מועד פקיעתה הצפוי של ערבות הביצוע עדיין לא אישרימי 7אם עד  .6.4

 נותן השירות, ידאג כמפורט לעיל, המכונהפעילותה התקינה של את  נההמזמי

קבלת אישורה של להארכת תוקפה של ערבות הביצוע, כך שתישאר בתוקף עד ל

 . המזמינה, כמפורט לעיל

לות ויתר התשלומים יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמנותן השירות  .6.5

הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל התקופות האמורות 

 לעיל. 

התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ובכלל זה אי  נותן השירותהפר  .6.6

 נההיה המזמיתלעיל,  7.3הארכת תוקפה של ערבות הביצוע על פי האמור בסעיף 

כל סכום אשר  הלממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ולגבות לעצמ תרשאי

או  הא צפוייבהם או שה הבגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שעמד היפצה אות

, בין היתר כמפורט לעיל או נותן השירותלעמוד בהם בקשר עם התנהגות  העשוי

 נותן השירותמלתבוע  נהכתוצאה הימנה. כל זאת, מבלי לגרוע מזכות המזמי

סכומים נוספים לסכום הערבות, ומבלי לגרוע מכל טענה, דרישה, תביעה או סעד 

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין. נההעומדים למזמי

, אם מסיבה כלשהי לא המציא נהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמי .6.7

ערבות ביצוע  ערבות ביצוע כאמור, לא ישולם לו כל חשבון עד להמצאתנותן השירות 

 כאמור, ותשלום החשבון המעוכב לא יישא כל הפרשי הצמדה וריבית.

 ושיפוי בנזיקין אחריות .7

נותן השירות יהיה אחראי כלפי המזמינה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או  .7.1

הפסד העלולים להיגרם למזמינה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

השירות ו/או לעובדי נותן השירות ו/או לקבלני משנה מטעם נותן כלשהו ו/או לנותן 
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השירות ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בגין ו/או בקשר לשירותים ו/או 

להתחייבויות נותן השירות ו/או למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן 

 .השירות ו/או מטעמו

ן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג נותן השירות יהיה אחראי כלפי המזמינה לאבד .7.2

ותאור סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי לטובת השירותים ו/או 

לכל ציוד ורכוש שסופקו ו/או הותקנו ו/או טופלו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ומבלי 

ו/או למערכותיה ו/או לציוד עד לסיום התקנתם  למכונהלגרוע מכלליות האמור 

וקבלתם ע"י המזמינה ולשביעות רצונה המלא של המזמינה ואישורה בכתב. מבלי 

והציוד יצאו  והמכונהלגרוע מהאמור, האחריות כאמור לעיל תחול גם במידה 

מחזקת המזמינה ויועברו לנותן השירות על מנת שיערוך טיפולים ו/או ביקורות ו/או 

לצורך  למכונהקונים ומתן שירותים נלווים ע"י נותן השירות ו/או ע"י מי מטעמו תי

 השירותים נשוא ההסכם.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא נותן השירות אחראי באופן בלעדי כלפי  .7.3

 חלפיהםו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו, ככל שיועסקו, ו/או כלפי  מזמינהה

י כלשהו ו/או כלפי עובדי נותן השירות ו/או כלפי קבלנים ו/או כלפי צד שליש

המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או 

לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או 

ן השירות במהלך ביצוע השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של נות

 מזמינהאו מי מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם להם, ו/או שה

 תחויב בפיצויו בגין האחריות של נותן השירות כאמור לעיל ו/או על פי דין.

נותן השירות פוטר בזאת את המזמינה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  .7.4

ימים  7ו את הפועלים מטעמה תוך נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/א

על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

המזמינה תודיע לנותן השירות על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן 

 מפניה על חשבונו. 

רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או  זמינההמ .7.5

רישה כאמור, מכל סכום שיגיע לנותן השירות ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל ד

תהא צפויה לשלם דמי  מזמינהסכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו ה

 מזמינהכאמור תהיה מותנית בכך שה מזמינהנזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של ה

בלתה ותאפשר לו על כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם ק נותן השירותתודיע ל

  להתגונן מפניה.

 ביטוח   .8

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי חוזה זה ו/או לפי כל דין, נותן השירות  .8.1

 .וך ביטוחים על פי שיקול דעתו לכיסוי אחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דיןיער
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   קבלן –יחסי מזמין  .9

השירותים נשוא הסכם זה כנותן מוסכם בין הצדדים, כי נותן השירות ייתן את  .9.1

שירות עצמאי, ואין בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

ו/או מי מטעמה לבין נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. מובהר  מזמינהה

הסכימה להתקשר עם נותן השירות על בסיס התקשרות למתן  מזמינהבזאת, כי ה

על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין התמורה והן לעניין  שירות קבלני עצמאי,

 הזכויות והחובות ההדדיות. 

, מזמינהמעביד בינו לבין ה -נותן השירות יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  .9.2

זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי  מזמינהומנוע מלדרוש ה

. תועלה טענה כאמור, תבוצע התחשבנות מחדש עם נהמזמימעביד בינו לבין ה -עובד 

נותן השירות והתמורה השעתית תועמד לפי שכר המינימום ו/או תעריף המשולם 

כל סכום  זמינהישיב למהשירות , ככל שישנו, ונותן של המזמינה לעובד מקביל

 ששולם לו ביתר. 

ו/או לשפותה,  ההמזמינמבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לפצות את  .9.3

לשלם ו/או שיהא עליה לשלם  המזמינהמיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש 

-ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד

או מי מטעמה לבין נותן השירות ו/או מי שיועסק על ידו במתן  המזמינהמעביד בין 

או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות, אך מבלי לגרוע, /שירותי הייעוץ על פי הסכם זה ו

 .  המזמינההוצאות משפטיות להן תידרש 

שא בכל התשלומים ועלויות השכר ותשלום תמורה לעובדיו ו/או ינותן השירות י .9.4

למועסקים על ידו במתן השירות לפי הסכם זה והתמורה המצוינת לעיל הינה 

 לתשלום.  הזמינבבחינת תמורה כוללת ועלות כוללת למ

 העברת זכויות .10

נותן השירות אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו,  .10.1

או להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת 

מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים, שאושרו  המזמינה

נותן השירות, אין בה, כשלעצמה, משום הפרה של  , על ידיהמזמינהמראש על ידי 

 סעיף זה.    

לעיל, אינם משחררים את  11.1בהתאם לסעיף  המזמינההסכמתה או אישורה של  .10.2

נותן השירות מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא 

 ימשיך לשאת באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.

 סודיות .11

נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות,  .11.1

ל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית או חומר, לפרסם לחשוף או לרמוז לכ

שנאסף או נתקבל או נוצר במהלך ו/או עקב השירות, והוא מתחייב שלא להשתמש 
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בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך מתן השירות לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך 

ים הינה הבעל המזמינהמילוי תפקידו על פי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר, כי 

 של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור.

את כל המסמכים שהועברו לידיו במהלך  למזמינהנותן השירות מתחייב להחזיר  .11.2

 תקופת ההתקשרות.

 שונות .12

לכל סעד על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, תהיה  המזמינהמבלי לפגוע בזכויות  .12.1

רות כל סכום זכאית לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים לנותן השי המזמינה

כסף לכיסוי כל סכום אשר יגיע לה מנותן השירות, בין כדמי נזק, ככל שיהיה, ו/או 

פיצוי ו/או שיפוי ו/או בין בכל דרך אחרת. לנותן השירות לא תהא זכות קיזוז כנגד 

 .    המזמינה

וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת  המזמינה ספרי .12.2

תשלם על פי חוזה זה, וכן בכל  שהמזמינהכאורה בכל הנוגע לתשלומים הוכחה ל

לנותן השירות או על ידי נותן השירות  זמינההנוגע לכל סכום שישולם על ידי המ

 ה.  זמינלמ

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בחוזה לנספחיו, יגבר האמור בחוזה. .12.3

זה או אישר סטיה ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה  .12.4

מהוראת החוזה, לא ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו 

 לאחר מכן, בין של אותה הוראה ובין של הוראה אחרת. 

כל ויתור, אורכה, הנחה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי החוזה, לא  .12.5

 צד. יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא  .12.6

 לצדדים בהסכם זה.

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים  .12.7

בקשר עם חוזה זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר 

 וקת כאמור. לא תהא כל סמכות לדון במחל

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה יהיו כמפורט במבוא לחוזה. .12.8

 ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________ __________________ 

 נותן השירות המזמינה
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 4 א' למסמך נספח
 מפרט טכני

 (2022משנת ייצור  S450אופני זעיר )דגם  יעה

 : מנוע

 מנוע דיזל 

  מנוע בתקןSTAGE V  

  מערכת הזרקת דלק בפיקוד אלקטרוני עם מחשב מנוע 

 ( מערכת בקרת זיהום אוויר כוללת ממיר קטליטי ומסנן חלקיקיםDPF ) 

  כ"ס  49קירור מים בהספק מרבי של 

  סמ"ק  2392נפח מנוע 

 

 : תא מפעיל

  תא מפעיל סגור עם מיזוג אוויר עם חלונות צד, חלון אחורי וחלון עליון, ודלת קדמית 

 מפעיל כולל בידוד בפני רעש ואבק  תא 

  תא מפעיל עומד בדרישות בטיחות עדכניותROPS  /  FOPS  

  מערכת חשמל כולל לוח מחוונים מהודר, מרכזיית נתיכים וממסרים, בקרות והתראות 

  לוח חיווי מפואר, צבעוני 

  ,12מצבר מכלול בקרה ושליטה כולל בורר סובב ראשי ומתגים, כולל מתג התנעה וכיבויv  

  תאורות עבודה ונסיעה 

  מערכת מגבים קדמית כולל מתזי מים 

  מושב מפעיל משוכך כולל חגורת בטיחות 

 ,בלימה ואביזרים מכניות ודוושות הפעלת זרועות וכף  ידיות הפעלת נסיעה, היגוי 

  בורר אלקטרוני, בקרת סל"ד מנוע 

  בלם חניה בפיקוד חשמלי 

  ורמקולים מערכת שמע מושלמת כוללת רדיו 

  התראת נסיעה לאחור 

 ( מערכת ניהול אונליין, בובקטIQ ,המאפשרת קבלת מידע: מיקום הכלי, ש"ע, כמות דלק ) 

  תקלות ומידע תחזוקה 

 

 : (חובה)לא תא מפעיל  אפשרויות נוספות

 )להפעלת נסיעה, היגוי, בלימה והפעלת זרועות, כף  ידיות הפעלה אלקטרוניות )ג'ויסטיק
 קמ"ש 14.8מהירויות נסיעה  2כולל ואביזרים 
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 : מערכת הידראולית

  משאבת גלגלי שיניים 

  ליטר / דקה  63.2ספיקה מרבית לאביזרים 

  בר  224לחץ מערכת מרבי 

 

 : )לא חובה( מערכת הידראולית אפשרויות נוספות

  מערכת איזון כף 

 

 : מערכת הרמה

  זרועות בתצורת הרמה מעגלית 

  מ"מ  2780גובה מרבי פין קישור כף 

 

 : ביצועים

  ק"ג  654משקל מטען מרבי מורשה 

  ק"ג  1308משקל מרבי לפני הרמת סרן אחורי 

  קמ"ש )מהירות בודדת(  11.4מהירות נסיעה מרבית 

 

 : מידות ומשקלות

  ק"ג  2436משקל כולל 

  מ"מ  3172אורך כולל, עם כף 

  מ"מ  1488רוחב כולל 

  1976גובה כולל  

  מ"מ  1575רוחב כף סטנדרטית 

 10 מידות צמיגים x 16.5 
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 4ב' למסמך נספח 

 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 א.ג.נ.,

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 

וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה כי עלי להצהיר את האמת 

 בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ________________________________ )להלן:  .1

אופני  יעה -רכישת כלי צמ"ה "( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז להמציע"

אשר פורסם על ידי מטמנות ל המכונה, ומתן אחריות ע - 2022משנת  S450זעיר בדגם 

 "(.המכרזאפעה בע"מ )להלן: "

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

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

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון  □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.להגשת הצעות במכרז 

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

1976. 

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

 או עבירה לפי חוק 1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

 1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011 –העבודה, התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.

 האמורים להלן: יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין .3

 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 1998

לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 אותן.

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .4

 :הרלוונטיות להלן



30 
 

 

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המשתתף מעסיק  –( 2חלופה )  □

יישום חובותיו לפי משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –( 2שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  – למשתתף שסימן את חלופה ב' לעיל .5

ימים ממועד התקשרותו  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 .מטמנות אפעה בע"מ )ככל שתהיה התקשרות כאמור( עם

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. /תוכן תצהירו

 

  _________________ __________________ 

 עו"ד תאריך  
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 4ג' למסמך נספח 

 

 בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר 
 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 א.ג.נ.,

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: יעההב המזמינההנני מצהיר בזאת כי  .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -ם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ או לעסקה ע הסכםיהיה צד ל

 בת, אח או אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  .1.2

 ברשויות המקומיות הקובע:

 או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, הסכם״חבר המועצה לא יהיה צד ל

ובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו חבר מועצה או קר -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 

שנעשה עם המועצה ובשום  הסכםזוגו או שותפו או סוכנו, בשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

בן זוג, הורה,  אין לי:"( המועצההאזורית תמר )להלן: "בין חברי מועצת המועצה  .2.1

 בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .2.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.אין לי בן  .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז  ניגודאין כל מצב של  .3.1

 במידה ואזכה במכרז.  ו/או המזמינה ו/או מתן השירותים למועצה

ד וללא דיחוי, על כל עניין או , מיזמינהבמידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למ .3.2

נושא או התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים 

עם חובותיי והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין 

 לשירותים וואו למועצה יש עניין בהם. 

י קרבה או ניגוד עניינים תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש ל המזמינהידוע לי כי  .4

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5

 אמת.

 על פי כל דין.  המזמינהאין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של  .6

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו .7

  

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

וי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את את האמת וכי יהא/תהא צפ

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

  _________________ __________________ 

 עו"ד תאריך  
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 4ד' למסמך נספח 

 

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 א.ג.נ.,

 "ההסכם"( :בקשר להסכם מיום                     )להלן הביצוע"ערבות מס' _____ "ערבות הנדון: 

( דשיםחקלים ש)ובמילים:  ₪ __________ סך שלהננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

"( בקשר עם ההסכם החייב" :המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן

 שבנדון.

לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר 

באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות למדד המחירים לצרכן  הפרשי הצמדה

"( גבוה מהמדד המדד החדש" :זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן

"( נשלם לכם את אותו סכום המדד הבסיסי" :)להלןשהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם 

 כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

 ,על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה המחירים לצרכןהמונח "מדד" פירושו מדד 

י אחר, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלת

 על אותם נתונים ובין אם לאו. מבוססלרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 , ועד בכלל._______בות זה ועד לתאריך שאר בתוקפה מתאריך כתב עריערבות זו ת

__________________  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 עד לתאריך האמור לעיל.

 להעברה.ת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנ

 

 

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 _סניף _________                       

 

 

 


