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ח יקנעם ולפיתהחברה הכלכלית לרכישת משאית אשפה עבור  2/22מכרז פומבי מס' 
 עילית בע"מ

   

הצעות  בזה לקבלמזמינה  ("החברה הכלכליתלהלן: ") החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ .1
, בהתאם לתנאים (אשפה" משאיתלהלן: ") החברלפינוי אשפה עבור ה, שתייםאחת או לרכישת משאית 

 . ("מסמכי המכרזלהלן: ") המפורטים במכרז ונספחיו וכל מסמך נוסף שצורף במסגרת הליך המכרז

  

ימים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות את  90-במכרז יספק, לא יאוחר מ שהצעתו תזכהמציע  .2
משאית האשפה כשהיא כשירה לשימוש עם מסירתה, לרבות מתקן דחס המורכב על המשאית, למשרדי 

התחייבויותיו על פי ולקיים את שאר הכלכלית  החברהלאחר תיאום מראש עם נציג החברה הכלכלית 
  מסמכי מכרז אלה.

  
בגין רכישת משאית האשפה ויתר החיובים החלים על המציע הזוכה בהתאם למסמכי המכרז, יקבל הזוכה  .3

תמורה בהתאם להצעתו ובהתאם להוראות מסמכי המכרז. מובהר, כי המחיר הנקוב בהצעת הזוכה מהווה 
יוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות תשלום מלא וסופי, הכולל את כל ההוצאות, בין מ

בביצוע ההסכם, לרבות בגין השירות הניתן במסגרת אחריות היצרן. כן מובהר כי לא יתווסף למחיר זה 
  סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד, ולמעט מע"מ עפ"י שיעורו בדין.

  
להתקשר, הן  החברה הכלכליתרז זה כדי לגרוע מזכותה של אין בהתקשרות המזמין עם הזוכה במכ .4

במקביל לתקופת ההתקשרות על פי מכרז זה והן בעתיד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם כל גורם אחר בקשר 
  להזמנה והספקה של כלי רכב אחרים מסוג זה או מכל סוג שהוא. 

  
, במשרדי החברה הכלכלית ,14:00עד  08:00בין השעות  23/1/22את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  .5

תשלום אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא מע"מ  כולל₪  2,500תמורת תשלום של 
את התשלום עבור המכרז  04-6888766 טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז: . החברה הכלכליתבמשרדי 
 .במזומן בלבדיש לבצע 

  

 13/2/22ליום , הינו עד (על כל נספחיהם בהתאם להוראות המכרז) להגשת ההצעות למכרזהמועד האחרון  .6
, במעטפה סגורה נושאת (לא לשלוח בדואר) את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד 12:00עד השעה 

ח יקנעם והחברה הכלכלית לפיתלרכישת משאית אשפה עבור  2/22מס' מכרז פומבי ציון "
ברחוב  החברה הכלכליתלתיבת המכרזים שבמשרדי ולהכניס א כל פרט מזהה אחר, לל"  עילית בע"מ

 .  יקנעם, בניין כוכב יוקנעם כניסת לובי 1-הכרמל 
 
, 12:00עד השעה  6/2/22 אלות בעניין המכרז תוגשנה על ידי המציעים במכרז בכתב בלבד, לא יאוחר מיוםש .7

 בחוברת המכרז, אליו מתייחסת השאלה. השאלות כאמורתוך ציון שם המציע, מספר עמוד ומספר הסעיף 
. יש לוודא קבלת EcoComp@yoqneam.org.ilאו במייל  04-6888915בפקס מספר בלבד,  בכתבתוגשנה 

  .שאלות שיוגשו לאחר מכן לא יבחנו ולא יענו.   בטלפון /המיילהפקס

 
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  החברהאין  .8

 
מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י  .9

 המציע לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים. 

 
אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או איזו הצעה שהיא, ותהא  החברה הכלכליתה . 10

רשאית להתחשב, בין כל שיקוליה בבחירת הזוכה במכרז, ביכולתו, כישוריו, הכשרתו, ניסיונו הקודם 
 ועוצמתו הכלכלית של המציע במכרז.

 

mailto:EcoComp@yoqneam.org.il
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מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם  .10
כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי 

 המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז. 
 

 

 
 בכבוד רב,     

 בועז שלמה     
 החברה הכלכלית מנכ"ל                                                                                                                          
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  מסמך א'

 

המכרז  תנאיהחברה הכלכלית אשפה משאית  לרכישת 2/22מכרז פומבי מס' 

 והוראות למשתתפים

 מסמכי המכרז .1

.תנאי המכרז והזמנה להציע הצעות – מסמך א'                               
 .הצעת המציע למכרז – ב'מסמך                               

 להשתתפות במכרז.נוסח ערבות בנקאית  – 1נספח                                           
 .תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום – 2ספח נ                                       
 .פליליות תצהיר בדבר העדר הרשעות – 3נספח                                        

 .תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף - 4נספח                            
 רישיון עסק –תצהיר המשתתף  - 5נספח         

 .אישור הרשות המקומית על היעדר הצורך להחזיק ברישיון לניהול עסק - 6נספח                          
 .תצהיר בדבר ניסיון המציע - 7 נספח                                      

 .לעובד/דירקטור החברההצהרה על העדר קרבה  - 8 נספח   
 .הצעות במכרזתצהיר בדבר אי תיאום  - 9נספח     
 התחייבות לקיים את חוקי העבודהו תצהיר שמירה על זכויות עובדים - 10פח נס    
 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה. - 11נספח     
     

        
 חוזה התקשרות - מסמך ג'                                 
 מפרט טכני – מסמך ד'                              

 
 ערבות ביצוע. –לחוזה  1נספח                                       
 אישור קיום ביטוחים.  -לחוזה  2ספח נ                                      
                                       

 
   מהות המכרז .2

 

מעוניינת לקבל הצעות לרכישת "( החברה הכלכלית)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ .2.1

בעלת הנעה של  החברה הכלכלית,עבור )בהתאם לבחירת החברה הכלכלית(  שתייםאחת או משאית אשפה 

", משאיתלהלן: ") לפחות מ"ק 18טון כולל , כשמותקן עליה מרכב דחס בתכולה של  26ובמשקל של  6×  2

. המשאית והמרכב, על כל ("משאית אשפה" –כשהמרכב מותקן " בהתאמה, ושניהם ביחד מרכב דחס"

 חברה הכלכליתוחלקיהם, יהיו חדשים ללא שימוש קודם כלשהו. למכירת משאית האשפה ל מכולליהם

חודשים וכן אחריות יצרן מלאה למרכב  (שמונה עשר) 18תתלווה אחריות יצרן מלאה למשאית לתקופה של 

חודשים, כאשר מוסך השירות לעניין המשאית יימצא לכל היותר  (שמונה עשר) 18הדחס לתקופה של 

. כמו כן, תינתן התחייבות ע"י הזוכה לאספקת חלקי חילוף למרכב יקנעםק"מ מעיר  45במרחק של עד 

 שנים.  (שבע) 7הדחס על כל מכלוליו לתקופה מינימאלית של 

 

 דרכים:בשני המציע נדרש להציע הצעות לאספקת משאית אשפה  .2.2

 לטיפולים. שירותי אחזקהעם ובלי דחס  מרכב אספקה ואחריות, למשאית כולל   .2.2.1

 אספקת משאית אשפה כולל מרכב דחס, אחריות, טיפולים למשאית, אחזקה שוטפת למרכב הדחס,    .2.2.2
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  ("ליסינג תפעולי"בחכירה תפעולית)להלן: , רישוי שנתי למשאית כולל מרכב דחס, שנתי ביטוח  

 .בתשלומים חודשיים  

בגין אספקת משאית האשפה ויתר החיובים החלים על המציע הזוכה בהתאם למסמכי המכרז, יקבל הזוכה  .2.3

תמורה בהתאם להצעתו. מובהר, כי המחיר הנקוב בהצעת הזוכה מהווה תשלום מלא וסופי, הכולל את כל 

בגין השירות  ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות

הניתן במסגרת אחריות היצרן. כן מובהר כי לא יתווסף למחיר זה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא 

 לרבות הפרשי הצמדה למדד, ולמעט מע"מ עפ"י שיעורו בדין. 

 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, חוזה ההתקשרות המצורף לו, והצעת המציע,  .2.4

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המהווים 

 
אספקת משאית כולל ו/או  אספקת משאית כולל מרכב דחס ברכישהליודגש כי המציע יכול ליתן הצעה   .2.5

כמפורט במסמך ג'  -לכל סוג שירות בנפרד או לשניהם  -מרכב דחס בהסכם ליסינג במפורט במסמכי המכרז 

 המצורף למסמכי המכרז. 

 

חודשים ממועד  (4) ארבעההמציע הזוכה מתחייב לספק את משאית האשפה כשהיא כשירה לשימוש בתוך  .2.6

  . החברההחתימה על ההסכם עם 

 
  

  רכישת מסמכי המכרז .3
 

, 14:00עד  08:00בין השעות  23/1/22מיום החל  החברה הכלכליתאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש בגזברות  .3.1

כולל מע"מ, אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אי השתתפות ₪  2,500תמורת תשלום של 

החברה מציע במכרז מסיבה כלשהי ו/או איחור במועד מסירת ההצעה ו/או  ביטולו של המכרז על ידי 

  .  הכלכלית

באתר החברה הכלכלית לפיתוח או  בתיאום מראש החברה הכלכליתניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי  .3.2

  , ללא תשלום, קודם לרכישתם.ם בלשונית מכרזיםיקנע  

  
  שאלות הבהרה, תיקונים ושינויים .4

 
שאלות ובקשות להבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק  .4.1

בפקס כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בכתב 

 6/2/22 , וזאת עד ליום בטלפון הפקס/המייל. יש לוודא קבלת EcoComp@yoqneam.org.ilאו במייל 

 שאלות שיוגשו לאחר מכן לא יבחנו ולא יענו.. 12:00בשעה 

 

או במייל  04-6888915פקס מספר ל בכתב דפוס ממוחשב, חברה הכלכליתשאלות וההבהרות יש להפנות ל .4.2

EcoComp@yoqneam.org.il ע"י החברה הכלכלית בטלפון הפקס/המייל. יש לוודא קבלת.  

בפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף  .4.3

אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות לעניין 

  המכרז:

mailto:EcoComp@yoqneam.org.il
mailto:EcoComp@yoqneam.org.il
mailto:EcoComp@yoqneam.org.il
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   הזמנה/מפרט/חוזה  עמוד סעיף  שאלה 
# 

         .1 

         .2 

  

 על המציע לצרף למסמכי הצעתו את מכתבי התשובה לשאלות ההבהרה כשהם חתומים על ידו. .4.4

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את המזמינה. מציע לא יהיה  .4.5

החברה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב. 

 ים במכרזו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למציע הכלכלית

שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות  (ו/או מי מטעמה החברהלרבות ע"י עובדי )

 הבהרה. 

 

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או  החברה הכלכלית .4.6

תיקונים במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או 

דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה 

 בין בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.  ו

 

ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות על ידי  החברהעל המציעים לצרף להצעותיהם את הודעות  .4.7

 מורשי החתימה של המציע. 

  

  תנאי סף להשתתפות במכרז .5

 –המפורטים להלן המצטבריםההצעה למכרז, בתנאים  דים במועד הגשתהעוממציעים רשאים להשתתף במכרז, 

 )כל המציעים נדרשים לעמוד בתנאים אלו( תנאי סף כלליים להשתתפות במכרז 5.1
או ע"י תאגיד משפטי יחיד, אזרח מדינת ישראל הרשום כעוסק מורשה הצעה למכרז תוגש רק ע"י  5.1.1

 תיפסל. -הצעה שלא תוגש כאמור אחד הרשום כדין בישראל. 

 להוכחת האמור:

 יש לצרף:  – ככל שהמשתתף הנו תאגיד

 תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות וכו'(;

 תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי.

  – ככל שהמשתתף הינו יחיד )עוסק מורשה(

 יש לצרף להצעה צילום ת.ז. 

תעודה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה לצרכי מע"מ. משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף בנוסף 
לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק הרשום 

 בתעודה הנ"ל. 

כלי הרכב המוצעים עומדים בכל דרישות החובה במפרט הטכני ביחס לרכב המוצע. שימת לב  5.1.2
 עים כי כל הדרישות המפורטות במפרט הן דרישות חובה, אלא אם נרשם אחרת.המצי
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להוכחת האמור על המציע למלא את הטבלה המצורפת במפרט הטכני ביחס לרכב המוצע על ידו, על כל 
 פרטיה. 

 . להוכחת האמור, המציע יצרף קבלה. רכש את מסמכי המכרזהמציע או מי מטעמו  5.1.3

 .להלן 7סעיף בהתאם להוראות  , אוטונומיתבנקאיתערבות מציע שצרף להצעתו  5.1.4

כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו כפושט  5.1.5
 רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן. 

 .  4 להוכחת האמור, על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף כנספח

ע"פ צו הפיקוח על  או סחר במוצרי תעבורה\בעל רישיון תקף על שמו לייצור ולהיות  המציעעל  5.1.6
או צו בדבר יצור מוצרי  1983 –מוצרים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג 

 ( התשמ"ו. 1149תעבורה וסחר בהם )יו"ש 

 להוכחת האמור, על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיון תקף. 

בפריסה בצפון הארץ )חדרה וצפונה(, לחלופין, המציע התקשר בהסכם  בעל רשת מוסכיםהמציע הינו  5.1.7
 עם רשת מוסכים בצפון הארץ )חדרה וצפונה(, למתן שירותי תחזוקה  שסופקו על ידו.

. ככל שהמציע התקשר 4 להוכחת האמור, על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף כנספח
 לצרף העתק מההסכם )ניתן למחוק מחירים(.  בהסכם עם רשת מוסכים, עליו 

המציע הינו בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק  5.1.8
, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של 1968 –ח "רישוי עסקים, תשכ

בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא או שהמציע  ,ביחס לפרק אליו מוגשת הצעתוהמשתתף 
, וזאת בהתייחס 1968 -ח")המציע( אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ

   יחס לפרק אליו מוגשת הצעתו.למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו ב

 5 כנספח ב"בנוסח המצ תצהירלצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו 
וכן העתק של רישיון עסק תקף במועד  באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור למסמכי המכרז

האחרון להגשת הצעות למכרז. לחלופין, וככל שהעסק אינו טעון רישיון, על המציע לצרף להצעתו 
עסק וכן אישור מהרשות המקומית בה  בו יציין המציע כי אין חובה לרשיון 5תצהיר בנוסח נספח 

למסמכי  6בנוסח המצורף כנספח  מצוי מקום עיקר הפעילות העסקית בדבר היעדר צורך ברישיון עסק
 המכרז.

 זכויות קניין 5.1.9

להוכחת האמור, המציע יצרף של כלי הרכב המוצעים על ידו.  יצרן או ספק מורשההמציע הוא 
 .4רז כנספח המכלהצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי 

 

  מקצועייםדרישות סף  5.2

 המציע הוא יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה בישראל ליבוא של שלדות ולו 5.2.1.1
 לפחות) ביבוא של שלדות מתוצרת יצרן 2020-2016שנים לפחות (בשנים  5ניסיון של 

 השלדה המוצעת על ידו במכרז.
 

 התחבורה שללחילופין למציע יש הסכם בתוקף עם יבואן מורשה מטעם משרד 
 שלדות העומד בדרישות המפורטות לעיל לפיו היבואן מתחייב לספק את השלדות

 המוצעות במכרז ולמתן שרות לשלדות שיעמוד בתוקף למשך כל תקופת החוזה שבין
 לבין המציע. החברה הכלכלית

לעבוד תחת פיקוח יצרן מקומי או יבואן שמרכיב את מרכב הדחס בישראל שהינו  המציעעל  5.2.1.2
חוק רישוי בהתאם להוראות  מעבדת רכב מורשית במקצועות עיסוק נשוא המכרזשל 

על המציע שהינו הנחיות משרד התחבורה.  ו 2016-שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו
 להציג אישור מעבדה מחו"ליבואן 
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יצרן מקומי או יבואן שמרכיב את מרכב הדחס לחילופין למציע יש הסכם בתוקף עם 
  בישראל

מרכב  מתחייב לספק את המקומי או היבואן  יצרןהעומד בדרישות המפורטות לעיל לפיו ה                                         
שיעמוד בתוקף למשך כל תקופת החוזה  מרכב הדחסהמוצע במכרז ולמתן שרות ל הדחס

 לבין המציע. חברה הכלכליתה שבין

 

 למסמכי המכרז. 4תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג'להוכחת האמור, המציע יצרף להצעתו 
 של היצרן מחו"ל.המציע יבואן, יצרף בנוסף אישור מעבדה ככל ש

 . 9001ISOלנהל מערכת איכות מסוג  המציעעל  5.2.1.3

 להוכחת האמור, על המציע לצרף להצעתו העתק מתו התקן. 

מרכבי דחס חדשים  10 במכרז יהיה בעל נסיון מוכח באספקה והרכבה של המציע 5.2.1.4
 כולל. 2020 - 2017המורכבים על שילדה/מרכבי דחס וזאת בשנים 

יצרן מקומי או יבואן שמרכיב את מרכב הדחס לחילופין למציע יש הסכם בתוקף עם 
 בישראל

 מרכבי דחס חדשים המורכבים על שילדה/מרכבי  10 בעל נסיון מוכח באספקה והרכבה של
  .במצטבר כולל 2020 - 2017דחס וזאת בשנים 

 

 2020 - 2017חדשים וזאת בשנים  שלדות 10 של ביבואבמכרז יהיה בעל נסיון מוכח  המציע 5.2.1.5
 כולל.

 עם יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה שללחילופין למציע יש הסכם בתוקף 
 כולל 2017-2020חדשים וזאת בשנים  שלדות 10 אספקה שלביבוא ובעל נסיון מוכח  שלדות

 במצטבר.
 
                                          

  במסמכי המכרז.  7למלא את הטבלה המצורפת לנספח , על המשתתף זה להוכחת סעיף

כלי  למתן שירותי תחזוקה ותיקון אחת לפחות מציע או ברשותו ניידת שירותבבעלות ה 5.1.1.1
  הרכב המוצע על ידו.

צילום רישיון רכב ו/או הסכם לאחזקת ניידת שירות המציע יצרף להצעתו להוכחת האמור, 
, כמו כן המציע יצרף העתק ביטוח חובה לכלי הרכב המוצעלמתן שירותי תחזוקה ותיקון 

 בתוקף לניידת השירות.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית  .לא ניתן להגיש הצעה ע"י מספר מציעים במשותף 5.1.1.2
לל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כו

 בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת

  הצעה אשר לא תעמוד בתנאי זה תיפסל על הסף  

 מסמכים שעל המשתתף לצרף להצעתו  6

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי הסף לעיל, על המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים 
  :להלן

 . לעיל 5כלל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף, כאמור בסעיף  6.1

הרצ"ב  , על גבי הנוסח1976 –תצהיר מטעם המציע בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  6.2
 .למכרז 2כנספח 

 .למכרז 8הרצ"ב כנספח  , על גבי הנוסחלעובד/דירקטור החברהקרבה הצהרת היעדר  6.3
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 .למכרז 9כנספח תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות במכרז, על גבי הנוסח הרצ"ב  6.4

 למכרז. 10נספח . תצהיר שמירה על זכויות עובדים והתחייבות לקיים את חוקי העבודה 6.5

 למכרז. 11נספח . במידה שרלוונטי אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה 6.6

 .למכרז 3ספח כנתצהיר בדבר העדר הרשעות, הרצ"ב  6.7

 כל תצהיר נוסף שצורף למסמכי המכרז. 6.8

יש לצרף אישור מאת רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר  -הצעה של טובין מתוצרת הארץ  6.9
 ההצעה. 

אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס,  6.10
 .1976 –ציבוריים, תשל"ו בהתאם לחוק עסקאות גופים 

 על שם המשתתף. –אישור על ניכוי מס במקור או פטור מניכוי מס במקור  6.11

לעניין רישום המשתתף כדין כתאגיד פעיל וקיים בישראל,  ,בשולי כתב ההתחייבות וההצעה, אישור עו"ד 6.12
הצעת לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ולפי כל דין לצורך הגשת 

המשתתף במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של המשתתף באופן המחייב 
 את המשתתף לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל. 

ככל שהועברו,  חתומים  –כל מסמכי המכרז, לרבות מסמכי הבהרות ושינויים שהועברו למשתתפים  6.13
 עמוד.  ומאושרים ע"י המשתתף בתחתית כל

 יוגשו אלה מאומתים ומאושרים כנדרש. –ככל ונדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו/הצהרה כלשהי 

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המשתתף וכל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא המסמכים  
ת על זכותה לפנות שומר הוועדהתהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה. על אף האמור,  -המבוקשים כאמור 

 למשתתפים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי הסף.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות 
ם המשפטית אשר מגישה את ההצעה, האשכולות יהיו רשאים לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסי

 לאישיות משפטית אחרת. 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות למכרז 7

   
 את ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות את מכלול התנאים הנדרשים על פי הזמנה זו.    7.1
 
החתימה מטעם  על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים על ידי מורשי 7.2

ממסמכי המכרז, לרבות בכל עמוד של  על כל מסמך וכל עמודהמציע, וחותמת, במידת הנדרש, וכן לחתום כאמור 
 חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך. 

 
המציע יצרף להצעתו מפרט טכני מלא של המשאית ושל מרכב הדחס, וכן יצרף תמונות של משאית האשפה  7.3

המוצעת על ידו. מובהר, כי הזוכה במכרז יהיה חייב לספק את משאית האשפה שפורטה במסגרת הצעתו כאמור. 
שאית ודגם אחד של יודגש, כי במסגרת ההצעה ניתן להציג משאית אשפה אחת בלבד, הכוללת דגם אחד של מ

 .  מרכב דחס
 

הצעת המחיר בגין המשאית תהיה מפורטת בשקלים חדשים ללא מע"מ. מובהר, כי המחיר לרכב יהיה סופי ויכלול  7.4
את מלוא התמורה המבוקשת ע"י המציע עבור הדגם משאית האשפה, המסים, האגרות וההיטלים החלים, למעט 

ה כנדרש במכרז זה חברו הוצאה אחרת הנדרשים לצורך מסירת הרכב לאגרת הרישוי, וכן כל עבודה ו/או חפים ו/א
 ו/או לצורך מתן שירות במסגרת האחריות החלה על פי מסמכי מכרז זה. 

 
ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז.  בעותק מקורי אחדההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש  7.5

אלא רק את מספר המכרז ושם המכרז. את המעטפה הסגורה יש המציע לא יציין על גבי המעטפה שום פרט מזהה 
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לתיבת המכרזים הנמצאת  ("המועד האחרון להגשת ההצעותלהלן: ") 12:00 בשעה 13/2/22להגיש עד ליום 
 .  בניין כוכב יקנעם 1, רחוב כרמל  –, בכתובת החברה הכלכליתבמשרדי 

 
  ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח  7.6

 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  חברהה 7.7

 לתקופה נוספת או תקופות נוספות, בהודעה שתשלח למציעים שרכשו את מסמכי המכרז. 
 

הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה,  7.8
ועלול להביא  החברה הכלכליתבכל מקרה, כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את  או בכל אופן אחר שהוא

  לפסילת ההצעה.
 

רז ובהשתתפות מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכ 7.9
  במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 
המחיר יהיה נקוב  "הצעת מציע למכרז". ב'במסמך המציע ימלא את הצעתו הכספית במקום המיועד לכך  7.10

 ההצעה תיחתם על ידי מורשי החתימה של המציע.  בשקלים ויכלול מע"מ
 
 

  ערבות ההצעה 8
 

בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי כל מציע במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית,  8.1
, להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה (שקלים חדשים ארבעים אלף) ₪   40,000 לפקודת המזמינה, בסך של

 . החברה הכלכליתבמועד שיקבע לכך על ידי 
 

 למסמכי המכרז. 1 נספחהמצורף כ למכרז נוסח הערבות הבנקאית יהיה על פי נוסח כתב הערבות 8.2
  

תהיה רשאית להורות על הארכת הערבות  החברה הכלכלית. 3/7/22תוקף הערבות הבנקאית הינו עד ליום   8.3
או מי  החברה הכלכליתעל פי דרישת  ("מועד תוקף הערבות המוארך") ימים נוספים 90הבנקאית לתקופה של 

יע טרם מועד פקיעתה. ניתנה דרישה כאמור, שהוסמך על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שתימסר למצ
לחלט את  החברה הכלכליתיוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם. לא הוארכה הערבות הבנקאית, תהא רשאית 

להאריך את תוקף  החברה הכלכליתהערבות הבנקאית ולראות במציע כאמור כמציע שחזר בו מהצעתו. ביקשה 
ות המוארך ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע הערבות הבנקאית מעבר למועד תוקף הערב

תהא רשאית להמשיך  החברה הכלכליתשלא הסכים להארכת תוקף הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כאמור, ו
להארכת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת  הבהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשת

ף ערבותה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה. במידה והוארך מועד הגשת המכרז, אף אם ההצעה שתוק
 מועד חדש לתוקף הערבות.  החברה הכלכליתתפרסם 

 
 מציע במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל.   8.4

 
תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית  החברה הכלכליתלפי כל דין,  החברה הכלכליתמבלי לגרוע מכל זכות של  8.5

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע נהג (או כל חלק ממנו) לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה
מידע מטעה או מידע בלתי  לחברה הכלכליתבמהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר 

דויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו מ
 בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.

  
את החוזה בנוסח המצורף  חברה הכלכליתמבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה ל

למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד עם החוזה החתום, 
רשאית, בין היתר, לחלט את  החברה הכלכלית, תהא החברה הכלכליתלרבות ערבויות, במועד שייקבע על ידי 

 הערבות הבנקאית שהזוכה הפקיד לטובתו. 
 

 ההתקשרות תקופת  9
 

קת משאית הדחס פסאחודשים החל מיום  36על פי מכרז זה הינו  משאית דחס אשפה רכישתתוקף החוזה ל 9.1
 ." ) תקופת ההתקשרות החוזית" :להלן) לחברהבפועל  וחלקיהם מכולליהםוהמרכב, על כל 

 
 .שלדות ומרכבים ייעודיים במחירי ההצעהלרכוש רשאית  החברה הכלכליתבמהלך תקופה זו תהיה  9.2
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חודש  60עודי בהחכרה תפעולית בנפרד עפ"י מכרז זה הינה ל ירכב ומרכב יתקופת ההתקשרות לשכירת כל שלדת  9.3

  .("להלן "תקופת השכירות בחכירה תפעולית)מיום האספקה בפועל 
 

במחירי  ה תפעוליתרבהחכ שלדות ומרכבים ייעודיים שכורלרשאית  החברה הכלכליתבמהלך תקופה זו תהיה  9.4
 .ההצעה

 
 :תפעוליתהארכת תקופת השכירות בחכירה  9.5

 
תהיה אפשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת השכירות בחכירה תפעולית לכל  לחברה 9.5.1

) שנים עשר) חודשים לאחר סיום תקופת 12אחת מהשלדות והמרכבים הייעודיים לתקופה נוספת של עד 
 השכירות בחכירה תפעולית

 
בתקופת ההארכה יהיו זהים לתנאי התמורה מובהר בזאת, זאת למען הסר כל ספק, כי תנאי התמורה  9.5.2

 ם.המקוריי
  

ימים לפני תום תקופת  30לספק  החברה הכלכליתהארכת תוקפו של החוזה תיעשה בהודעה מאת   9.5.3
 .השכירות בחכירה תפעולית

 
 ם תקופת החברה הכלכלית רשאית אך אינה חייבת לרכוש את משאית האשפה בתו 9.6

 התקשרות עפ"י המנגנון הבא:   
 

 התמורה עבור שלדת המשאית תהא בהתאם למחיר המחירון  – שלדת המשאית  9.6.1
 של לוי יצחק במועד הרכישה עפ"י מודל המשאית, דגם                        
 וכיוצ"ב.  המשאית, מס הק"מ                         

 
 מעלות מרכב דחס חדש מהדגם 30%התמורה תהא בסך של   – מרכב הדחס  9.6.2

        ת מרכב הדחס תקבע עפ"י לפחות שתי הצעות מחיר שיהיו בידי בחברה  )עלוהקיים
 , ההצעה הזולה מבניהן היא הקובעת ולספק הזוכה לא תהיה כל טענה .הכלכלית

 
  תוקף ההצעה 10

 
. תוקף ההצעה תישאר בתוקף עד למועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה 10.1

לפני  החברה הכלכליתע"פ דרישת  ("מועד התוקף המוארך") נוספים יום 90ההצעה ניתן יהיה להארכה למשך 
לעיל. מובהר, כי הארכת תוקף  8.3בסעיף פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף הערבות הבנקאית 

את תוקף הצעתו מעבר למועד התוקף ההצעה יכולה להיות לשיעורין ובלבד שהמציע לא יהיה מחויב להאריך 
 המוארך.  

 
להאריך את תוקף ההצעות והערבות הבנקאית עד למועד התוקף המוארך כאמור בסעיף  החברה הכלכליתביקשה  10.2

לחלט את הערבות הבנקאית ולראות  החברה הכלכליתלעיל, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תהא רשאית   8.3
להאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית  החברה הכלכליתצעתו. ביקשה במציע כאמור כמציע שחזר בו מה

מעבר למועד התוקף המוארך ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף 
תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז  החברה הכלכליתהצעתו ותוקף הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כאמור. 

חר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתו להארכת תוקף הצעתו והערבות הבנקאית, וזאת אף ולבחור לא
  אם ההצעה שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 
  אופן בדיקת ההצעות ושלבי המכרז 11

 
 בחינת המציעים בתנאי הסף  -שלב א 11.1

 
לעיל וכן ייבחן האם המציע צירף   5בשלב זה, ייבחנו כלל המציעים בעמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

 את כל המסמכים, האישורים, הערבות והטפסים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז. 
 הצעת מציע אשר לא תעמוד בתנאים הנ"ל, תפסל ולא תעבור לשלב הבא. 
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ות, לא לפסול מציע בשל מסמכים חסרים ולאפשר למציע להשלים את שומרת לעצמה הזכ החברה הכלכלית
אינה  החברה הכלכליתבעניין זה.  החברה הכלכליתימים ממועד פנייתה של  3הגשת המסמכים תוך 

 מחויבת לאפשר למציע כלשהו הארכת זמן להשלמת הגשת המסמכים. 
 

 מציון ההצעה 100%–בדיקת הצעת המחיר  -'בשלב  11.2
  

 בדרך של רכישה )לא כולל שירותי אחזקהכולל/דחס  מרכב ואחריות, למשאית כולל אספקהבעבור  11.2.1
 :לטופס הצעת המשתתף 14.1סעיף 

 
אספקת המשאית + חבילת אחזקה וטיפולים עלות המשתתף שיציע את המחיר הנמוך ביותר ל

 יחשב כהצעה הזולה ביותר.לשנה 
 

למרכב הדחס, ביטוח, רישוי למשאית  בעבור אספקה, אחריות, טיפולים למשאית, אחזקה שוטפת 11.2.2
 לטופס הצעת המשתתף: 14.2סעיף  דחס, בדרך של ההסכם ליסינג תפעוליכולל מרכב 

 
השכרת במשאית יחשב כהצעה הזולה להמשתתף שיציע את המחיר החודשי הנמוך ביותר עבור 

 ביותר.
 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחינת ההצעות 12
 

 הקובע להגשת ההצעות לא תיבדקנה ויוחזרו למציע.הצעות שיוגשו לאחר המועד    12.1
 

 יפסלו. -הגשת הצעה המתייחסת לדגם משאית או מדחס שאינו עולה בקנה אחד עם המפרט הטכני    12.2
 

  
 רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות החברה הכלכלית 12.3

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום  החברהלתנאי המכרז באופן שלדעת         
 לפסילת

  ההצעה.            
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז  12.4
במכתב לוואי או בכל דרך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

 אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות  החברה הכלכלית 12.5
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי 

שיקוליה, כאמור. לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב והצעתו, במסגרת 
 תהא רשאית לפסול את הצעתו.  החברה הכלכליתלעשות כן, ו

 
רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב  החברה הכלכלית 12.6

החברה לבצע את חוזה ההתקשרות, את ניסיונה של העבודה של המציע, את אמינותו וכושרו של המציע 
של רשויות אחרות עם המציע בעבר וכן את ניסיונו של המציע בעבודות  עיריית יקנעם ו/או ו/או הכלכלית

תהיה רשאית שלא למסור את העבודות מושא מכרז  החברה הכלכליתקודמות דומות. מבלי לגרוע מהאמור, 
עם המציע, או  החברה הכלכלית, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר

 אם מדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.
 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  החברה הכלכלית 12.7
 

מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר,  בחוזהלהתקשר שלא  החברה הכלכליתכן תהיה רשאית  12.8
וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש 
ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, לרבות עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים 

  מטעמו.
 

ו/או עם מי  החברה הכלכליתם בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המציעים מתחייבי 12.9
תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעתה  החברה הכלכליתמטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. 

 ו/או עם מי מטעמה. החברה הכלכליתהמציע אינו משתף פעולה באופן מלא עם 
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אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה  ו/או מי מטעמה, החברה הכלכלית 12.10

  שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 .האו יותר מהאומדן והכל עפ"י שיקול דעת 25%-לפסול הצעה זולה ב תאך לא חייב תרשאיהחברה  12.11
 

תהיינה הגבוהות  במידה שתתקבלנה שתי הצעות )או יותר(, תקינות העומדות בדרישות המכרז, אשר 12.12
ביותר/הכדאיות ביותר עבור החברה ובמידה שווה )הצעות זהות(, החברה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב 

בכישוריו וניסיונו הקודם של המציע. מקום שהחברה תסבור כי לא ניתן  –בין היתר  –בקביעת הזוכה במכרז 
של המציע, שומרת לעצמה החברה את הזכות  להעדיף הצעה אחת על פני רעותה על בסיס הכישורים והניסיון

 לערוך התמחרות בין ההצעות ו/או הגרלה
 

ימים מהיום שבו  5ראשית תבוצע התמחרות. המציעים בעלי ההצעות הזהות, יגישו הצעה משופרת בתוך 
הודיעה להם על כך החברה ומבין ההצעות המשופרות תבחר וועדת המכרזים את ההצעה המומלצת. אם 

הצעות זהות שוב, רשאית החברה לערוך הגרלה או לבקש שוב הצעות משופרות באותה הדרך תתקבלנה 
 .הקבועה בסעיף דנן וכך עד להכרעה ביניהן

 
במידה שתתקבלנה שתי הצעות )או יותר(, תקינות העומדות למרות האמור לעיל,  -עסק בשליטת אישה 12.13

עבור החברה ובמידה שווה )הצעות זהות(,  בדרישות המכרז, אשר תהיינה הגבוהות ביותר/הכדאיות ביותר
תעדיף החברה את ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה )ככל שהוגשה למכרז( ובלבד שצורף אליה 

 .11 אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה בנוסח המצורף למכרז כנספח
 

ח לכאורה קשר כזה יוכ ורשאי לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם לטעמ מזמיןה 12.14
ו/או אם מצא כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות/חברות אחיות/ חברות בנות וכיו"ב 
ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם 

 ל דרישות ההליך.ביחס להצעה בכללותה ו/או אם המשתתף הזוכה לא ימלא אחר כ
 

 מתן עדיפות לתוצרת הארץ )בשלב המכרז( 12.15
 

מובהר בזאת כי תינתן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים  10.15.1
 עונים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים יחס לפריט זהממחיר הטובין המיובאים ב 15%-ביותר מ

 ובכפוף לאמור להלן. על דרישות המזמין
 

כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר  10.15.2
 המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. 

 
 15%ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן אינו עולה על  רקנתן יהעדיפות כאמור ת 10.15.3

  –מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים 
  

בכפוף לאמור לעיל )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות הסף וזהות מבחינת איכות(  10.15.4
החברה ערוך ת -לאמות המידה שנקבעו במכרז  :והיה אמור לזכות במכרז ספק חוץ בהתאם 

להצעת המחיר של  15%שקלול נוסף של הצעות המחיר באופן שבו יתווסף שיעור של   הכלכלית
 החוץ(.ההצעה הזולה )של ספק 

 
 תבחר ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.  -לאחר ביצוע השקלול הנוסף כאמור  10.15.5

 
תבחר ההצעה של הספק מתוצרת  -במקרה של שוויון בניקוד המשוקלל גם לאחר האמור לעיל  10.15.6

 .לעיל 10.13הארץ בכפוף לאמור להלן לעניין עדיפות "עסק בשליטת אישה" כמפורט בסעיף 
 

 ן העדיפות בגין תוצרת הארץ תינתן לכל פריט בנפרד ולא באופן גורף.יובהר, כי מת 10.15.7
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למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה  10.15.8
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,   משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

 ף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצור
 

 
 בחוזה  החברה הכלכליתהודעה על תוצאות המכרז ותנאים להתקשרות  13

 
לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים. מציע אשר לא זכה במכרז ולא  13.1

 הוכרז ככשיר שני, תוחזר לו ערבות המכרז במועד ובאופן שיפורט בהודעה שתשלח אליו. 
 

 לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה למזמינה הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על פי כל דין.  13.2
 

מציע שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה,  13.3
פי ההצעה שגובשה , על פי הצעתו במכרז או על חברה הכלכליתכתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים ב

 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.  (7) לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך שבעה
 

המציע שזכה יהיה אחראי לכך שהשירות הנדרש במהלך כל תקופת ההתקשרות יעמוד בכל החוקים ו/או  13.4
וע השירות וכן יעמוד התקנות החלים על סוג זה של שירות זה, כי הוא יישא בכל הרישיונות הנדרשים לביצ

שיקבעו במהלך  החברה הכלכליתבכל הדרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להם וכן בהתאם לדרישות 
 תקופת ההתקשרות. 

  
 החברה הכלכליתאין בזכיית מציע במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עמו כדי לגרוע מזכותה של  13.5

וזה ההתקשרות ו/או לאחריו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי ח
עם כל גורם אחר בקשר לעבודות הנדרשות במכרז זה, הן לשירותים נשוא מכרז זה והן לשירותי תגבור 

 למכרז זה. 
 

, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו, את ערבות חברה הכלכליתבנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא ל 13.6
הביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרות. הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי המציע עם הצעתו במכרז תוחזר 

 לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע כאמור. 
 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו החברה הכלכליתלא עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית  13.7
את זכיית המציע בשל אי  החברה הכלכליתאו ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה 

רשאית לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הערבות  החברה הכלכליתעמידתו בהתחייבויותיו, תהא 
 לי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.  הבנקאית שהגיש המציע במסגרת מכרז זה, וזאת מב

 
ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על  החברה הכלכליתלמציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי  13.8

 בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור. החברה הכלכליתכל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 
 

רשאית, לא לקבל הצעה של מציע במכרז, או לבטל את ההכרזה  ליתהחברה הכלכמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  13.9
 על הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים הבאים:  

 
הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק,  החברה הכלכליתיש בידי  13.9.1

 דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 
 

כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא  חברה הכלכליתרר להתב 13.9.2
, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה החברה הכלכליתגילה למשרד עובדה מהותית אשר, לדעת 

במכרז, או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו, התרחש אירוע אשר יש בקיומו 
יעדר אפשרות מצד המציע במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי משום חשש לה

 החוזה. 
 

יש בו/הם כדי  החברה הכלכליתהוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת  13.9.3
להשפיע על יכולתו של הזוכה להעניק את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא 

 ימים ממועד הטלתו/ם.  31טין תוך הוסר/ו לחלו
 

מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק  13.9.4
 יום ממועד קביעתו. 14זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 
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או יותר מהון המניות הנפרע והמונפק של הזוכה ללא  27כי הועבר %חברה הכלכלית התברר ל 13.9.5
 הסכמה מראש ובכתב של המזמינה. 

 
על חוזה ההתקשרות לא  החברה הכלכליתמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם  13.9.6

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים.
 
   גילוי הצעת המציע 14
 

תידרש  החברה הכלכליתבהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם  14.1
לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, מובהר בזאת כי 

החברה די לחייב את לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי כל דין כ
  . הכלכלית

 
סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם  חברה הכלכליתידוע למציע כי ל 14.2

לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו, ולמציע לא תהיה 
  ו/או מי מטעמה בעניין זה.  החברה הכלכלית כל טענה ו/או דרישה כלפי ה

 
תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו,  החברה הכלכליתמובהר בזאת כי ככל ש 14.3

 הרי שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו.
 
  כשיר שני 15

 
זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי , ובנוסף לכל חברה הכלכליתמבלי לגרוע מכל זכות העומדת ל 15.1

עם קבלת הודעה  המכרז, תהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה הזוכה, ככשיר שני.
נוספים ממועד תוקף חודשים  7 - , יאריך הכשיר השני את תוקף ערבותו להחברה הכלכליתבעניין זה מאת 

  רז.הערבות המקורי כפי שנקבע במסמכי המכ
 
את זכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות עם המציע  החברה הכלכליתבמקרה שבו ביטלה  15.2

, אך לא חייבת להתקשר עם המציע שהוכרז ככשיר החברה הכלכלית, תהא רשאית מכל סיבה שהיאהזוכה 
ימים  3לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  החברה הכלכליתשני. אם תחליט 

ממועד ההודעה על כך או במועד אחר אשר יקבע על ידי המזמינה, וזאת תחת יציאה למכרז חדש וההוראות 
 החלות על המציע הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה.

 
להכריז על כשיר שלישי וכן הלאה,  תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם החברה הכלכלית 15.3

 לעיל, בהתאמה.  13.2הכשירים הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף 
 

 ביקורת קבלת הטובין  16

 .התשלומים האמורים בהסכם זה יבוצעו לאחר שהמנהל יבדוק ויאשר את הטובין שסופקו, בהתאם לנדרש 16.1
 

שנדרשו ע"י המנהל, הנובעים מהספקה לקויה ו/או על הספק לבצע תיקונים והשלמות, על חשבונו, כפי  16.2
 חוסר של הטובין.

 

במקרה והספק לא יבצע את הספקת הטובין בהתאם  לתנאי החוזה ולהנחת דעתו של המנהל רשאי המנהל  16.3
החברה או מי שימונה על ידו, בהתאם למיטב שיקולו, לנכות מהתשלומים המגיעים לספק. כמו כן תהיה 

והחברה א ישא בכל התוצאות הכרוכות בכך, את הטובין על חשבון הספק והו רשאית לרכוש הכלכלית
 תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע או שיגיע לספק. הכלכלית

 

בנוסף לאמור לעיל, והיה וההספקה לא תבוצע כראוי, לדעת המנהל, וזאת מסיבה כלשהי, בין אם הסיבה  16.4
תהיה רשאית, בנוסף לכל  החברה הכלכלית ראו בכך הפרת חוזה והיא העדר עובדים או עבודה לקויה, י

שעות מראש והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי  72סעד אחר העומד לה על פי החוק, לבטל החוזה בהודה בכתב 
 בשל כך.

 
 פעילות בעת חירום  17

 



   2/22מכרז פומבי מס': 

 החברה הכלכלית לפיתוח לרכישת משאית אשפה עבור 
 יקנעם עילית בע"מ 

16  
  7.11.13 – 4גירסה   
 חתימה + חותמת המציע: _____________________________ 

 .חירום נדרש המציע הזוכה להמשיך ולתת את השירותים המפורטים במכרז באופן מושלם כנדרש בחוזה בעיתות 17.1

 

 .כל כלי הרכב, הציוד והעובדים יישארו בתחום השיפוט העירוני וימשיכו לבצע את העבודות כנדרש עפ"י חוזה זה  17.2

 

 .לא תשולם כל תוספת שהיא עבור ביצוע עבודות בעתות חירום כאמור לעיל . 17.3
 
  תנאים כלליים 18

  
, והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ולשם החברה הכלכליתכל מסמכי המכרז הם רכושה של  18.1

החברה כך בלבד, ואין להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות בהם שימוש שלא למטרות המכרז, ללא הסכמת 
 מראש ובכתב. הכלכלית

 
על המציע ו/או רוכש מסמכי המכרז שאינו מציע, להחזיר מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות,  18.2

 כמפורט לעיל. 
 

, ואחר שמולאו כנדרש חברה הכלכליתלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי גם מסמכי המכרז, אחר שהוחזרו ל 18.3
עשות בהם שימוש על פי שיקול דעתה, , והיא תוכל להחברה הכלכליתידי המציע, הינם ויהיו רכושה של -על

בין אם המציע מגיש המסמכים זכה במכרז ובין אם לאו, והמציע לא יהא זכאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה 
 בקשר עם מסמכים אלה. החברה הכלכליתכספית ו/או אחרת ו/או תביעה כלפי 

 
תוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ו 18.4

 ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות. 
 

החברה בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם  18.5
 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.   החברה הכלכלית, לפי פירושה של הכלכלית

 
בגין הוצאות  החברה הכלכליתהמציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מ 18.6

 אלה.
 

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידי המציע,  18.7
יטה" המשמעות שניתנה לו בחוק או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במציע. לצורך כך יהיה למונח "של

 . 1061-לניירות ערך, תשכ"ח
 

 כאמור לעיל, לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים. 18.8
 

החברה תהייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לרכוש משאית אחת או שתיים בהתבסס על הצעתו של המשתתף  18.9
 הזוכה.

 
  בלעדית תניית שיפוט 19

 

 . העיר חיפה בלבדכל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של 

  

    בכבוד רב,                              
 בועז שלמה                                                                                                                    

  מנכ"ל                                                                                                                                      
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 מסמך ב'
  

  
 לכבוד 

  החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ
 

 
ח והחברה הכלכלית לפיתלרכישת משאית אשפה עבור  2/22מס' הצעת מציע למכרז הנדון: 

 יקנעם עילית בע"מ

  
החברה לרכישת משאית אשפה עבור  2/22אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 

מכי המכרז, בלתי נפרד ממס , בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלקהכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

  
  

אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם  .1
, והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע מכר הטובין מושא (""מסמכי המכרזלהלן: ) מעת לעת בכתב

  המכרז.
  

הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות  .2
המכר והחובות הנילוות לכך ידועים ומוכרים לנו, התייעצנו עם כלל הגורמים הנדרשים לרבות ייעוץ משפטי, 

. כן אנו מצהירים כי לא ("יןמכר הטובלהלן: ") ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו למכר הטובין מושא המכרז
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים 

  בזה מראש על טענות אלו. 
  

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .3
נו הידע, הניסיון והיכולת למכירת הטובין כפי שהתחייבנו לספק במסגרת הצעה זו, וכן כי המכרז, כי ברשות

נמצאים ברשותנו כל הציוד והכלים המתאימים לביצוע העבודות מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם 
 הדרושים, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש. 

   

הננו מאשרים כי בידינו מצויים כל הרשיונות והאישורים הנדרשים לצורך מכירת הטובין, וכי הטובין עומדים  .4
 בדרישות הרשויות הישראליות הרלבנטיות, לרבות תקינה והוראות דין החלות בעניין. 

 
מכרז הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי ה .5

במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע 
שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז 

 זה. 
 

המפורטות במסמכי המכרז, בסך  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות .6
כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו, 
והננו מקבלים על עצמנו להעניק את האחריות הנדרשת  להנחת דעתכם הגמורה ובהתאם לתקופה הקבועה 

 במכרז. 
 

ור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמ .7
להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו 
זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך 

הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר שעניינו 
 הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.

 
 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של  .8
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החברה ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף, על פי דרישת עשרה 
 .. במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאםהכלכלית

 
מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה  .9

תנו. אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שייקבע על ידכם לשם כך, המחייב או
ולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע חוזה ההתקשרות, כנדרש במסמכי המכרז, את אישור עריכת 

ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי  (עותק מקור) הביטוחים בנוסח הנדרש במסמכי החוזה
 .כי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרזמסמ

 
 ממועד חתימתנו על ההסכם.   שלושה חודשיםאנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נספק את הטובין בתוך  .10

  

' בלמסמך  1 נספחכבנוסח שצורף ) מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז .11
  . (במסמכי המכרז

  

אנו מצהירים כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי  .11
מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע 

שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות 
  ו/או במהלך ניהול המכרז.

  

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את  .12
  על הזוכה במכרז. החברה הכלכליתגילוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת 

  

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  .13
העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע 

  העבודות מושא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 

נו שהחברה הכלכלית תהייה רשאית לרכוש לפי שיקול דעתה משאית אחת או שתיים בהתבסס על אנו מצהירים כי ידוע ל .14
הצעתנו ככל שתוכרז כזוכה במכרז ואנו מתחייבים למלא אחר כל התחייבויותינו ולספקן בין אם מדובר במשאית אחת 

 ובין אם שתי משאיות.
  

  :הצעתנו הנה כדלקמן  .15
 

לא כולל כולל/( בהתאם או שניים דחא)דחס  מרכב כולל שתייםאחת או אספקה ואחריות, למשאית בעבור  14.1
 בדרך של רכישה. שירותי אחזקה

 
מחיר  סה"כ 

לא  ההצעה
כולל מע"מ 

 במילים

לא ההצעה מחיר 
 כולל מע"מ

 # פריט כמות

אספקה ואחריות, למשאית  1   
לא כולל )דחס  מרכב כולל

 )שירותי אחזקה
 

 

1.  

שירותי אחזקה וטיפולים  1   
דחס מרכב למשאית כולל 

לא כולל אספקה של )
. , לשנה אחת(המשאית

 השירות הינו לחמש שנים.

2.  

 2וסעיף  1סה"כ סעיף     
 הטבלה

3.  
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  :14.1בסעיף דגשים לטבלה  14.1.1

 
.מפרט טכני למשאית ולמרכב הדחס)בעברית(המציע יצרף להצעתו   14.1.1.1  
למשאית ולמרכב לפי שעות מנוע והטיפולים חזקהאפירוט שירותי ההמציע יצרף להצעתו   14.1.1.2  

.עפ"י הוראות יצרן לשנההדחס                   
   .אחזקה בהתאם להוראות היצרןמסגרת הטיפולים והבמחירון המפרט את מחיר כל רכיב   14.1.1.3

 
 

, אחזקה שוטפת למרכב הדחס, ביטוח, רישוי אחת או שתיים למשאיתבעבור אספקה, אחריות, טיפולים  14.2
 .בהיכרה תפעולית)ליסינג תפעולי(כולל מרכב דחס, בהתאם(  אחת או שתיים)למשאית 

  
כולל מע"מ לא מחיר 

 לחודש במילים
כולל מע"מ לא מחיר 

 לחודש
 # פריט כמות

אספקת משאית אשפה כולל  2  
מרכב דחס, אחריות, טיפולים 

למשאית, אחזקה שוטפת 
למרכב הדחס, ביטוח, רישוי 

שנתי למשאית כולל מרכב דחס, 
 .תפעולי בהסכם ליסינג

1.  

 
 

:14.2דגשים לטבלה בסעיף  14.2.1  
 

ע למשאית לפי שעות מנוהמציע יצרף להצעתו את פירוט שירותי האחזקה והטיפולים   14.2.1.1           
אות יצרן.עפ"י הור  הדחסולמרכב                            

   המכסה את מפגוש לפגוש כולל  משאיתל בכל שנה היצרן יצרף להצעתו את תנאי הביטוח 14.2.1.2          
  עלות ההשתתפות העצמית לכל למקרה ביטוח. וכן את הדחס                         

שנים. 5כל שנה למשך  אגרות והיטלים עפ"י כל דין חידוש רישוי רכבהמחיר כולל  14.2.1.3             
 ם תקופת החברה הכלכלית רשאית אך אינה חייבת לרכוש את משאית האשפה בתו  14.2.1.5               

 התקשרות עפ"י המנגנון הבא:                            
 

 התמורה עבור שלדת המשאית תהא בהתאם למחיר המחירון  – שלדת המשאית 14.2.1.5.1      
 של לוי יצחק במועד הרכישה עפ"י מודל המשאית, דגם                                                      

 כיוצ"ב.  והמשאית, מס הק"מ                                                       
 

 מעלות מרכב דחס חדש מהדגם 30%התמורה תהא בסך של  – הדחסמרכב  14.2.1.5.2       
 הקיים.                                                 

 
  

  .  יחד םלשניהובנפרד  לכל אחד – 14.2לסעיף ו/או  14.1סעיף יובהר כי ניתן להגיש הצעה עבור  .16
 

  להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, על פי מסמכי המכרז.  .17
  

אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע העבודות מושא המכרז מותנה בקיום מקור תקציבי מאושר, וכי התקשרות  .18
. עם הזוכה במכרז זה תצא לפועל אך ורק לאחר אישור כדין של תקציב להספקת הנדרש בו החברה הכלכלית

לעניין זה יובהר כי ידוע לנו שקבלת אישור כאמור יכולה להתעכב ממועד מסירת הודעה בזכייה לזוכה במכרז. 
שמורה הזכות להחליט על ביטול המכירה וזאת עד למועד  חברה הכלכליתעוד הננו מצהירים כי ידוע לנו של

ה או דרישה או תביעה כלפי . במקרה כזה, לזוכה לא תהיה כל טענחברה הכלכליתאספקת משאית האשפה ל
 בעניין זה.  החברה הכלכלית
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אנו מצהירים ומתחייבים כי ידוע לנו שהחברה הכלכלית רשאית להתקשר אליתנו בהסכם לרכישת/ הסכם ליסינג עבור  .19
 משאית אחת או שתיים לפי בחירתה והחלטתה הבלעדית.

 
אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה,  .20

 וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 

    
 בכבוד רב, 

  
  _____________________  _____________________        

                                                         הקבלן                                                                                תאריך       

  (( חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן
  

                                   שם הקבלן  

     

                                      שמות מורשי החתימה  

   (נא לפרט-חברה/שותפות/אחר) אישיות משפטית

     

             כתובת 

             כתובת דואר אלקטרוני 

            מס' טלפון 

             מס' פקס  

             מספר עוסק מורשה  

  

  

  אישור חתימה

  

אני הח"מ ____________________________ עו"ד של _________________________        מס' מזהה 

 מאשר בזה כי חתימות ה"ה  ("הקבלןלהלן:  ") _____________________________

_______________________, אשר חתמו על הצעה זו,  בצירוף  -_______________________________ ו

 חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין. 

  
  

 ________________________   ___________________ 
 תאריך    חתימת עו"ד               

    ((חתימה + חותמת + מס' רשיון
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 נספח 1
  נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז

  
 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית

 40,000על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  ) במילים: ארבעים אלף שקלים חדשים( ₪

לרכישת משאית אשפה  2/22פומבי מס' כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם התקשרות למכרז 
 עבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ 

 
הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי 

 ו כלפיכם.שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשה
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי., המתפרסם על ידי הלשכה מדד המחירים לצרכן )כללי(משמעו  –"מדד" 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( כי המדד 
שהיינו  2022 ינוארשפורסם בחודש  2021 מדד חודש דצמברהחדש עלה לעומת המדד הידוע ביום נעילת המכרז קרי 

_______________ נקודות )להלן: "המדד היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד 
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 לל.ועד בכ 3/7/22ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 3/7/22דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 3/7/22לאחר יום  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 בנק _________________   תאריך ____________________



  2/22מכרז פומבי מס': 

 החברה הכלכלית לפיתוח לרכישת משאית אשפה עבור 
 יקנעם עילית בע"מ

23  
  7.11.13 – 4גירסה   
 חתימה + חותמת המציע: _____________________________ 

  
 2נספח 

  
 מינימוםתצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר 

 לספק בעסקה למכירת נכס או למתן שירות. 1976-( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב)ב()2לפי ס' 

אני הח"מ _________________ נושא  ת"ז מס'_____________, המשמש כ ______________ בתאגיד 

לרכישת משאית אשפה  2/22פומבי מס' ___________________ שמספרו _______________ המשתתף במכרז 

תצהיר זה מטעם  )להלן: "המציע" או "התאגיד"(, ומוסמך ליתןעבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ 

 התאגיד.

 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים: 

 

חוק עסקאות )להלן: "( 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2)כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקה"
 "(, אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבינ/ה אותו.גופים ציבוריים

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  -"הורשע"

, או לפי 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -" עבירה"

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ת השלישית לאותו חוק. , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספ2011-העבודה, התשע"ב

 אני הח"מ מצהיר כדלקמן:

 המציע הינו תאגיד רשום בישראל.

 (:את האפשרות המתאימה לסמןיש במציע מתקיים אחד מאלו )

 2/22פומבי מס' ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  [ ]

 "(.מועד להגשה)להלן: " רה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מלרכישת משאית אשפה עבור החב

לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  [ ]

 האחרונה ועד למועד ההגשה.

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. 

 
                  ___________                      _________ 

 שם המצהיר                      חתימת המצהיר

 אימות

__________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי ב  אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר

___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

   ____________                           _______________ 
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 תאריך                                                  עו"ד           

 3נספח 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות

חתימה מטעם ____________ מס'  ית\ת ת"ז מס'______ מורשה\אני הח"מ מר/גב _________ נושא .1
ה \. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי("המציעזיהוי/ח.פ._________(להלן: "

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:   \ה ומתחייב\לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

ום על תצהיר זה בתמיכה לחת (המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן: " .1.1
  .("המכרזלהלן: " ) להצעה למכרז__________________

  המציע לא הורשע  בעבירות הבאות: .1.2

; פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; 1072-, התשי"ב(סחורות ושירותים) בעבירות לפי חוק מס קניה
-בע, התשל"ח; חוק הפיקוח על המט1037-פקודת המכס [נוסח חדש]; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

למעט , 1033-לחוק העונשין, התשל"ז 431עד  414-ו 303עד  313, 203עד  201; סעיפים 1031
   .1011-הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 המציע הורשע בעבירות  .1.3
מתוך יש לפרט ) הבאות:___________________________________________________

  (העבירות המנויות לעיל

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות  .1.4
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

  . 1011-תשמ"א

  עם הזוכה במכרז שבנדון. כלית החברה הכלשל הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות  .1.5

  
     ________   ____________________ _____________  _________________

 שם חתימה וחותמת         תאריך  חתימה וחותמת עו"ד            תאריך 
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע  של המציע

עמו, ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הינם מורשי חתימה מט
 הקשור ו/או הנוגע למכרז. 

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על 
ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו 

 בפני על נספח זה.   
  
  

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
  
  
  

 _____________  _________________  ______    _______________________
 תאריך                     חתימה וחותמת עו"ד  תאריך          שם + חתימה  

  
הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר את 

 ה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם האמת  וכי  יהי
 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה. 
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 4נספח  
 

 תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה אצל המשתתף  _______________ 

כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, (, לאחר שהוזהרתי המציע -)להלן 
 מצהיר בזאת כי:

לרכישת  2/22מס' אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .1
 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"ממשאית אשפה עבור 

 
ד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו הריני להצהיר כי כנגדי לא עומד במוע .2

 כפושט רגל ו/או לא מונה לי מנהל מיוחד ו/או נאמן. 
 

או סחר במוצרי תעבורה ע"פ צו הפיקוח על מוצרים ושירותים \הריני בעל רישיון תקף על שמו לייצור ו .3
יצור מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש או צו בדבר  1983 –)ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג 

 ( התשמ"ו. 1149

  העתק הרישיון.  –מצ"ב לתצהיר זה 

 הנני בעל רשת מוסכים בפריסה בצפון הארץ )חדרה וצפונה(, להלן פרטי המוסכים המופעלים על ידי: .4
 

שם המוסך ______________________ כתובת 
___________________________ 

______________________ כתובת שם המוסך 
___________________________ 

 שם המוסך ______________________ כתובת 
 

לחלופין, אני קשור בהסכם עם רשת מוסכים בצפון הארץ )חדרה וצפונה(, למתן שירותי תחזוקה 
 ם שסופקו על ידו.לרכבי

  הסכם התקשרות עם רשת מוסכים. –מצ"ב להסכם זה 

 יר כי )יש לסמן את החלופה המתאימה(:הריני להצה .5

 .אני יצרן כלי הרכב המוצעים על ידי 
   .אני ספק מורשה של כלי הרכב המוצעים על ידי 

 הריני להצהיר כי: .6
 

אני בעל זכויות הקניין בטובין הגלומים בהצעתי, וכי אין בהצעתי משום הפרת זכויות אחרות הגלומות 
כל שהיא להגישה ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט בהצעתי, וכי לא קיימת מניעה משפטית 

 במכרז.
 

אני בעל זכויות הקניין בטובין הגלומים בהצעתי וכי הטובין נקיים מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב 
ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז 

 כמפורט במכרז.
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 בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר .7
 

 

 

 אישור עו"ד

. ___________ שכתובתי אני הח"מ __________________ עו"ד _________________, מ.ר
________________, מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, 
/תעשה כן, אישר/ה בפניי את להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה

 .תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפניי

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 רישיון עסק –תצהיר המשתתף 

 
שאם לא לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, הנני הח"מ, _______________________________  

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:
 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1
מתנהלת  ________________אני מצהיר בזאת כי עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בעניין  .2

 לאה ושם הישוב(. ב_____________________________________________ )* יש לציין כתובת מ
 )יש לסמן את האפשרות המתאימה( –אני מצהיר, כי  .3

  לעיל.  2המשתתף מחזיק ברישיון עסק תקף במקום עיקר הפעילות עסקית וביחס לתחום האמור בסעיף 
  .מצ"ב העתק רישיון העסק התקף של המשתתף לעניין המכרז

ת למכרז זה ולא רישיון העסק אשר צורף על ידי תקף במועד האחרון להגשת הצעו
 בוטל/הותנה/הוקפא ע"י הרשות הרלוונטית מכל סיבה שהיא לאחר מועד הנפקתו.

 המשתתף אינו נדרש להחזיק ברישיון עסק במקום עיקר הפעילות עסקית וביחס לתחום  -לחילופין
 6בנוסח נספח  -. מצ"ב אישור הרשות המקומית בדבר היעדר צורך ברישיון עסקלעיל 2האמור בסעיף 

 סמכי המכרז. למ
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים 
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור הרשות המקומית על היעדר הצורך להחזיק ברישיון לניהול עסק
 יוגש ע"י מי שהינו בעל פטור מרישיון עסק

 
 __________________תאריך : 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

 
 ג.א.נ,

 אישור על היעדר הצורך להחזיק ברישיון לניהול עסק : הנדון
 

)שם מלא של המשתתף( מספר זיהוי   ________________אני החתום מטה, מאשר בזאת כי העסק של 

__ , המתנהל ברחוב __________________________________/ ח.פ. 

בישוב__________________ )יש להשלים כתובת מלאה( אינו מחויב להחזיק ברישיון עסק על פי חוק 

  .1968 –רישוי עסקים, תשכ"ח 

 __________________חתימה :     ________________שם מלא : 

         

 ________________________________תפקיד ברשות:

 _________________חותמת : 

 ________________טלפון : 

 _____________________________ : _שם הרשות המקומית
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 תצהיר בדבר ניסיון המציע

 -אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה אצל המשתתף  _______________ )להלן 
 את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי: (, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומרהמציע

לרכישת משאית אשפה  2/22מס'  אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי .1
 עבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 
כמפורט להלן, יש למלא את הטבלה, בהתאם לדרישות תנאי  הריני בעל ניסיון באספקת כלי הרכב המוצע על ידי, .2

 הסף(:
 

משאיות 
שסופקו  אשפה

על ידי )יש 
לציין סוג 

 ודגם(

כמות כלי 
 הרכב שסופקו

מועד 
 אספקה

תפקיד אצל  שם המזמין
 המזמין

 טלפון המזמין

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 
 שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים  .3

 
 

 אישור עו"ד

. ___________ שכתובתי אני הח"מ __________________ עו"ד _________________, מ.ר
________________, מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, 
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/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה
 .עליו בפניי

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 
 אישור עו"ד

. ___________ שכתובתי אני הח"מ __________________ עו"ד _________________, מ.ר
________________, מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, 
/תעשה כן, אישר/ה בפניי להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה

 .את תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפניי

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 בדבר היעדר קירבה לעובד/דירקטור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ  תצהיר

 "(, החברהלכבוד החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ )להלן: "

__________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים אני הח"מ 
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

לרכישת משאית  2/22מס'  פומבי "( שהגיש הצעתו למכרזהמציעהנני נותן תצהיר זה בשם ______________ )להלן: " .1
"( והמבקש להתקשר עם החברה עורכת המכרז המכרז)להלן: " אשפה עבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 על פי מסמכי המכרז.

 .מציעהאני מצהיר כי אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם  .2

 .במציע בשם זה תצהיר לתת מוסמך אני כי מצהיר אני .3

, ל"מנכ) תפקיד בעל כל או/ו כדירקטור שמכהן למי משפחה קרבת לי( המיותר את מחק*) יש/אין כי מצהיר הנני .4
 .בחברה( חשבונות מנהל, פנימי ש"יועמ, ל"סמנכ

, ה/דוד, זוג ת/בן של הורה, אחות או אח, בת או בן, הורה של הורה, הורה, זוג ת/בן –" קרוב" זו הצהרה לעניין .5
 .דודה ת/בן, זוג ת/בן של ות/אח, ות/אח של זוג ת/בן, ית/אחיינ

 עם עניינים ניגוד של במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא מתחייב הריני .6
 למכרז בנוגע עניינים ניגוד של במצב שאעמוד מיד לחברה להודיע ומתחייב בעקיפין ובין במישרין בין החברה

 .זה

 .זה מכרז מסמכי פי על לחברה המציע בין התקשרות סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי .7

ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .8
 נכונה.

 אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .9

 .( לפקודת העיריות3))ב(א' 122סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובפרט מהוראות  .10

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  

 

 
                  ___________                      _________ 

 שם המצהיר                      חתימת המצהיר

 אימות

אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי ב 

___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 .ישר את תוכנו ואמיתותווכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו וא

 

_______________                              ____________ 

 תאריך                                                  עו"ד           
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________ )שם 
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים המציע -המציע( )להלן 

 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. .2
לרכישת משאית אשפה עבור החברה  2/22מס'  תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי .3

 . החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"משפורסם ע"י  –הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ 
זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  המחירים המופיעים בהצעה .4

 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

ני כל גוף או אדם הקשורים במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפ
 עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  הצעה זו .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .10

 הגשת ההצעות.
 יע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להג .11

 

 תאריך _________ שם המציע  ______________ חותמת המציע _____________

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא רישיון 
מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה 
לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה 

 המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 תצהיר שמירה על זכויות עובדים והתחייבות לקיים את חוקי העבודה

אני הח"מ _________________ נושא  ת"ז מס'_____________, המשמש ֹכ________ ֹ ֹ ֹ ֹ___________ בתאגיד 
לרכישת משאית אשפה  2/22מס'  פומבי___________________ שמספרו___________________ המשתתף 

מך ליתן תצהיר זה מטעם )להלן: "המציע" או "התאגיד"(, ומוסעבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ 
 התאגיד מצהיר ומתחייב בזאת כי:

לקיים בכל תקופת ההסכם נשוא המכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בכל חוקי העבודה, ובפרט אלה המפורטים 
 להלן:

  1959חוק שירות התעסוקה תש"יט 

  1951חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 

  1976חוק דמי מחלה תשל"ו 

  1950חוק חופשה שנתית תשי"א 

  1954חוק עבודת נשים תשי"ד 

  1965חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 

  1953חוק עבודת הנוער תשי"ג 

  1953חוק החניכות תשי"ג 

  1951חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

  1958חוק הגנת השכר תשי"ח 

  1963חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 

  1987ר מינימום תשמ"ז חוק שכ

  1988חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 

  2001חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות 

  2001חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 

 

       _________                                 ___________ 

 שם המצהיר                      חתימת המצהיר

 

 אימות

 

__________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי ב  אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר

___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 .וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו

 

  ____________                            _______________ 

 תאריך                                                  עו"ד           
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  11נספח 
 

 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה
 

אני רו"ח ____________________ ת"ז _____________ מאשר בזאת כי בעסק ששמו 
 לרכישת משאית אשפה עבור 2/22מס' _________________________ ומספרו  ____________ המשתתף 

 .החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 לה:אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מא "(,המציע)להלן: " 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 ;1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"אמצעי שליטה" 

נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  –"נושא משרה" 

 בעסק אף אם תוארו שונה;

ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה  –"עסק" 

 שותפות הרשומה בישראל;

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"עסק בשליטת אישה" 

 ( של ההגדרה אישור;2)-( ו1היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 , ובן זוג של אח, הורה או צאצא;בן זוג, אח, הורה, צאצא –"קרוב" 

 

 המחזיקה בשליטה במציע הינה גב' _________________ ת"ז ________________ 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חותמת חתימה מס' רישיון שם מלא

 

 תצהיר בעלת השליטה

 שהעסק הוא בשליטת אישה.תצהיר של מחזיקה בשליטה  –"תצהיר" 

אני הח"מ _____________ נושאת ת"ז מס' _______________ מצהירה בזאת כי העסק ששמו 

ב' לחוק חובת המכרזים, 2_____________________ ח.פ. ______________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .1992-התשנ"ב

 

________________ ________________ ________________ 
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 חותמת חתימה שם מלא
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  'גמסמך 

  חוזה התקשרות

  

  2202ביום _____________ בחודש _____________ בשנת  ביקנעםשנערך ונחתם 

  

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מבין:  

  ("המזמינה", "החברה הכלכליתלהלן: ")                   

  

  מצד אחד

 לבין :  ____________________________ 

 _____________ ח.פ.   

 כתובת וטלפון______________

  (להלן: " הספק")

  מצד שני

  

 

לרכישת משאית אשפה עבור החברה הכלכלית לפיתוח  2/22מס' פרסמה מכרז  החברה הכלכליתו
  ("המכרז" –להלן )יקנעם עילית בע"מ 

   הואיל

 קיבלה הצעתו כזוכה.  החברה הכלכליתו חברה הכלכליתוהספק הגיש הצעתו ל

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;  ג'מסמך הצעת הספק מצ"ב כ

   והואיל 

והספק מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הרישיונות והיכולת למכירת ואספקה של משאית האשפה 
החברה עבור   ("הטובין" –להלן )מסמך ב' בנושא המכרז וכפי שפירט במסגרת הצעתו כמפורט 

על פי כל דין לצורך התקנת המרכב,  , והינו בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשיםהכלכלית
הטובין ואספקתם, מתן שירות במסגרת אחריות יצרן, ומילוי כל  ו/או השכרת תמכיר

 התחייבויותיו האחרות בהתאם למסמכי המכרז; 

   והואיל 

    והואיל הטובין ולמתן שירותי אחריות לטובין;   ו/או השכרת ם היצרן למכירתוהספק מצהיר כי הינו מוסמך מטע
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    והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר היחסים ביניהם בהסכם זה להלן; 
  

  לפיכך הותנה הוצהר והוסכם כדלקמן:

  כותרות והגדרות .1
 

מהווים חלק בלתי נפרד המבוא להסכם זה והנספחים לו, לרבות, מסמכי המכרז והצעת הספק,  1.1
  ממנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בהם.

  
  כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד. 1.2

   
הצדדים מצהירים בזאת כי הסכם זה מבטל ו/או מביא לידי סיום כל התקשרות ו/או מו"מ ו/או  1.3

  הסכם אחר שנערך בין הצדדים ו/או מי מטעמם לפניו.
  

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:  1.4
  

משאית האשפה מדגם ______המורכבת ממשאית מדגם _____וממרכב דחס מדגם 
הטובין, על כל  ב' כמסמךהספק המצורפת ______המותקן על גביה, כמפורט בהצעת 

 שה בהם שימוש קודם כלשהו.  חלקיהם ומכלוליהם, יהיו חדשים בלי שנע

 "  הטובין"  

לרבות נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו במכירת 
 הטובין ובמתן השירותים הנלווים לכך.  

 " הספק"  

לרבות כל החובות והשירותים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז והסכם זה, ובכלל זה 
החברה הכלכלית חודשים ומתן הדרכות לעובדי/ נציגי  (18)עשראחריות יצרן לשמונה 

 לעניין שימוש וכללי בטיחות בטובין.   ו/או מי מטעמה

 "  הטובין /השכרת"מכירת  

    

 ' למסמכי המכרז  ובכל מסמכי המכרז גהספק מתחייב למלא אחר כל המפורט במסמך   
   .המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  
  ומתחייב בזאת כדלקמן:הספק מצהיר  .2

  
כי הינו בעל האמצעים הדרושים למכירת הטובין וכי עומד לרשותו צוות מקצועי וציוד המתאים  2.1

 לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי הקבוע במסמכי המכרז. 
  

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מתחייב להמשיך ולפעול בצורה זו משך כל  2.2
  ת הסכם זה ולנהל את עסקיו בהתאם לכל דין.תקופ

  

כי בידו כל האישורים הנדרשים על פי המכרז ו/או על פי כל דין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  2.3
האמור לעיל אישור ממכון התקנים הישראלי כי הטובין עומדים בדרישות התקן הישראלי 
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הרלוונטי, ככל שקיים תקן ישראלי לעניין נושא ההתקשרות הנ"ל, וכי יהיו בידיו כל משך 
הסכם זה. כמו כן, הספק מצהיר כי במקרה בו אינו יצרן הטובין, בידיו כל ההתקשרות על פי 

האישורים הנדרשים והסכמי תמיכה מתאימים עם יצרן/ני הטובין כי אישורים והסכמים אלו יהיו 
בעלי תוקף מחייב במהלך תקופת ההתקשרות, ככל שהדבר נדרש. ביצוע ההסכם על ידי הספק 

ו/או אישור כאמור יחשב להפרה יסודית של הסכם זה ויגרום בהעדרו של היתר ו/או רישיון 
לביטולו של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים האחרים אשר עומדים למזמינה. הספק מתחייב 
לשתף פעולה עם המזמינה ונציג המזמינה, לעדכנם בכל מקרה של תקלה ו/או כל דבר אחר בקשר 

  עם הטובין ו/או אספקתם.
  

פק את הטובין במועד הקבוע בהסכם זה באמצעות עובדים מיומנים, ככל שיש הספק מתחייב לס 2.4
צורך בעובדים, ובאיכות גבוהה ביותר תוך שמירה על קיום הסטנדרטים, כללי הבטיחות והנחיות 

  הרשויות המוסמכות כנדרש במסמכי המכרז. 
  

ים ולהוראות בחוזה זה וביצועו בהתאם ובכפוף לתנא הספק הספק מצהיר כי התקשרותו של 2.5
המפורטים בחוזה זה, לרבות הידע ותהליכי הייצור המשמשים בייצורם, אינם גורמים ולא יגרמו, 
בין במישרין ובין בעקיפין, להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין, או של זכויות, מכל מין או 

זכות כלשהי של צד  סוג שהוא, של צדדים שלישיים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי, וכי לא קיימת
שלישי או חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע התחייבויותיו של הספק עפ"י 

  חוזה זה.
  

הטובין וכל החומרים והאמצעים שיידרשו לצורך מכירת הטובין יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו,  2.6
  . לכליתהחברה הכלרבות הובלתם, פריקתם ואחסונם במקום כפי שתורה לו 

  
כי יפעל הוא, עובדיו וכל מי שמטעמו בהתאם לכל דין והנחיות הבטיחות בעבודה במהלך אספקת  2.7

  הטובין וביצוע השירותים הנלווים.
  

 :  מכירת הטובין .3
  

 את הטובין על פי הצעתו במכרז ובהתאם למפורט במסמכי המכרז.  חברה הכלכליתהספק יספק ל 3.1
 

קלנדריים ממועד החתימה על הסכם זה, למקום אשר ייקבע ע"י ימים  90תוך  הטובין יסופקו  3.2
,  חברה הכלכליתל מועד אספקה מאוחר יותר שמורה לשינוי האופציה כי . מובהרהחברה הכלכלית

 . מראש יום 30 של להודעה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף
  

מעט העברת רישיון הרכב מכירת הטובין תכלול את כל התעודות והרישיונות הנדרשים עפ"י דין, ל 3.3
  ותשלום אגרה בגין כך.  החברה הכלכליתעל שמה של 

  

ו/או נציגיה לעניין אופן  החברה הכלכליתאספקת הטובין תכלול מתן הדרכה והסמכה לעובדי  3.4
 הפעלת הטובין וכללי הבטיחות החלים ביחס להפעלת הטובין.

 
חודשים החל ממועד העברת הטובין  מכירת הטובין תכלול אחריות יצרן מלאה למשך שמונה עשר 3.5

 לחזקתה הבלעדית של המזמינה בהתאם להוראות סעיף זה. מובהר כי האחריות תחול כל חלק 
 מהטובין, בין אם הספק ייצרו ובין אם רכשו מצד ג' מתן השירות למשאית ולמרכב יינתן במקומות 

 שצוינו בהצעתו של הספק.
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חברה חלקי חילוף המתאימים למרכב הדחס שסופק להספק מתחייב להמשיך לייצר ו/או לספק  3.6
החברה לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד העברת הטובין לחזקתה הבלעדית של  הכלכלית
  .הכלכלית

 
החברה רשאית לבצע בדיקה של הטובין קודם לקבלתה ע"י הספק. סברה  החברה הכלכלית 3.7

כי הטובין אינם עומדים בדרישות המפרט, כולן או מקצתן, או הינם פגומים או בלתי  הכלכלית
ראויים לשימוש מסיבה אחרת, תהא רשאית לסרב לקבל לידיה את הטובין. הספק יסלק מיד את 

  הטובין מחצריה של המזמינה ולא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה בגין כך. 
לידיה, יעבר לחזקתה הבלעדית מיד עם קבלתם על את קבלת הטובין  החברה הכלכליתאישרה  3.8

, אף אם מצויים בכתב את קבלתם של הטוביןהחברה הכלכלית ידה. מובהר כי כל עוד לא אישרה 
  בחצריה, יהיה הספק האחראי הבלעדי לטובין ולכל אובדן או נזק שייגרם להם.

 
קיים מכל חוב, עיקול, נכשהם  החברה הכלכליתהספק יעביר את החזקה והבעלות בטובין לידי  3.9

 שעבוד או זכויות צד ג' אחרות או נוספות מכל מין או סוג שהוא.
  

כל הכרוך באספקת הטובין ייעשה על ידי הספק ועל חשבונו, לרבות, הובלתם, פריקתם והעברתם  3.10
 בהתאם להנחיותיה.   החברה הכלכליתלידי 

 

 החכרה תפעולית של הטובין .4

 
 התחייבויות הספק 4.1

 
בגינו ובגין עובדיו את מלוא התשלומים בהם הוא חב על פי כל דין לרבות תשלומים הספק ישלם  4.1.1

 .למוסד לביטוח לאומי וכן ינהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ
 

לארגן ולבצע את השרות במומחיות וביעילות וכן לשאת באחריות מלאה שהשרות יבוצע כמוסכם לפי  4.1.2
 .החברה הכלכליתן שוטף ולשביעות רצונו של נציג חוזה זה והמחיר המאושר, באופ

 
 1954-הספק מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התש"ד 4.1.3

,תקנות הבטיחות בעבודה  1970-,חוק החשמל ותקנותיו, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל
,תקנות  1997-הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז,תקנות  1988-עבודות בנייה), התשמ"ח(

,תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה  1988-הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה התשמ"ח
,וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם  2007-התשס"ז )בגובה

החברה /ל תביעות שתוגש נגדו ונגד העירייהבקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכ
  .וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה הכלכלית

 
לספק את השרות תוך שימוש בשיטת עבודה בטוחה, ציוד תקין ומתאים ובלי לגרום להפרעות,  4.1.4

 .סיכונים לספק, לעובדיו או לזולת
 

מתקנות התעבורה לבדיקת מתקני מגבה נוע ומנופים הספק מתחייב לבצע את הבדיקות הנדרשות  4.1.5
 .חודשים ע"פ תקנות חוק העבודה 14 -אחת ל 

 
להעסיק במתן השרות עובדים מקצועיים ומיומנים או קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות כללית והם  4.1.6

יתנגד למתן השרות  החברה הכלכליתבכל מקרה שנציג  .בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם
החברה  על ידי עובד כלשהוא, יהיה חייב הספק להחליפו בעובד אחר מבלי ש החברה הכלכלית במתקני

  .או נציגה יהיו חייבים לפרט הסיבות או המניעים להתנגדות להעסקת אותו עובד הכלכלית
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כי מתן השרות יינתן ויעשה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים, כי כל רישיונות הספק  4.1.7
שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים 

ות או חשמליים וכו' תקינים וכי הציוד או הכלים שמחייבים בדיקה תקופתית בהתאם לפקודת הבטיח
הספק מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלי  .בעבודה יהיו בעלי תסקיר בדיקה של בודק מוסמך בתוקף

מתודרכים  ,עבודה ובכללם כלי הרמה ו/או כל ציוד שהפעלתו מחייבת הסמכה הינם עובדים מיומנים
 .ובעלי הסמכה מתאימה בתוקף

 
לחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות ולספק לעובדיו, לש  4.1.8

החוק הנהוג, אשר נהוג להשתמש בו לשם מתן השרות מסוג השרות נשוא החוזה לרבות נעלי עבודה, 
בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, ציוד מגן אישי בעבודה בגובה ויוודא כי עובדיו, שלוחיו וכל הפועלים 

לקיים סדרי עבודה תקינים, סדרי  .ו קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציד המגןמטעמ
 .בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש במתן השרות

 
אם הספק, לרבות עובדיו, לא יוכלו לבצע את העבודה בכל תקופה שהיא מחמת מחלה, שרות  4.1.9

, כך שבכל חברה הכלכליתמתן השרות האלטרנטיבי למילואים, או כל סיבה אחרת עליו להבטיח 
 . מקרה יינתן השרות באופן שוטף ותקין כמוסכם לפי חוזה זה, המפרט המצורף והמחיר המאושר

 
רשאית  החברה הכלכליתתהיה  – החברה הכלכליתאם השרות לא יבוצע לשביעות רצונו של נציג  4.1.10

ות כל נזק כספי או אחר עקב כך, מכספים כל למסור את ביצוע השרות או חלק ממנו לספק אחר, ולנכ
או מהערבות שניתנה על ידו להבטחת ביצועו של חוזה זה ובלבד  ,שהם שיגיעו לספק לפי חוזה זה

 .שעות מראש ובכתב והזדמנות לתקן את ההפרה 24שניתנה לספק הודעה מוקדמת בת 
 

 פירוט השירותים  4.2
 

הכל כמפורט  בהחכרה תפעולית מורכב מרכב דחס( שלדה עליה –לעניין זה "משאית" )השכרת משאית  4.2.1
 .ממסמכי המכרזוהמהווה חלק בלתי נפרד  מסמך ד'בהמצורף  הטכני במפרט

 
 שימוש בכלי הרכב ושמירה עליהם:  .5

 
תפעיל את כלי הרכב ו/או תגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין  החברה הכלכלית 5.1

ובזהירות הסבירה וכן תשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן, נזק או קלקול 
תפעל על פי הוראות יצרן כלי  החברה הכלכליתלכלי הרכב ו/או נזק או אובדן לצד שלישי כלשהו. 

 נוגע לשימוש ואחזקת כלי הרכב. הרכב ו/או הוראות הספק ב
 

ופעל בכל עת במהלך ת שהמשאיתאו לגרום לכך  המשאיתמתחייבת להפעיל את  החברה הכלכלית 5.2
 . החברה הכלכליתתקופת השכירות אך ורק על ידי נהגים המוסמכים לנהוג על ידי 

 
 להקפיד על הכללים הבאים:  במשאיתעל כי כל מי שיעשה שימוש  5.3

 
חודשים  12להחזיק ברישיון נהיגה תקף (למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה עד  5.3.1

מיום הפקיעה) לסוג כלי הרכב המושכר. בכלי הרכב מותרת נהיגה של נהגים צעירים 
 וחדשים. 

 . למשאיתלהימנע מגרימת נזק כל שהוא בזדון  5.3.2
  .המשאיתלעמוד בכל התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח החלות על   5.3.3
מתחייבת בזה להשתמש בכלי הרכב לפי תנאי חוזה זה אך ורק שטח  החברה הכלכלית 5.3.4

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל המותרים לנסיעת כלי רכב ישראלים. 
תישא בנזק שיגרם לכלי הרכב ו/או נזק לרכוש של צד ג' כלשהו החברה הכלכלית  5.3.5

החברה אות הסעיפים הנ"ל על ידי כתוצאה מהפרת שאינה בתום לב של איזו מהור
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תהיה פטורה מאחריות לנזקים כאמור בגינם הספק  החברה הכלכלית. אולם הכלכלית
כמתואר בסעיף הכיסוי ומבלי לגרוע  למשאיתזכאי, או היה זכאי אם היה עורך ביטוח 

מכלליות האמור לעיל לרבות גם בביטוח מקיף, לקבל פיצוי ו/או שיפוי על פי פוליסת 
 וח ו/או מצד ג' כל שהוא ו/או על פי חוק כלשהו. הביט

, החברה הכלכליתלמען הסר ספק, חובת הוכחת ההפרה של איזו מהוראות הסכם על ידי  5.3.6
ד לא הומצאה על ידי הספק הוכחה קבילה להפרה, יפעלו ותחול אך ורק על הספק, וכל ע

 הצדדים באופן רגיל כפי שהיו נוהגים אילו לא נטענה טענה להפרה. 
 

 
  לוחות זמנים .6

  

לעיל, ישלם הספק   2.3בגין איחור באספקת הטובין, כולם או חלקם, לעומת המועד הקבוע בסעיף  6.1
, עבור כל יום של איחור, וזאת כפיצוי מוסכם מוערך לא כולל מע"מ ₪ 1,000 –ה סך השווה ל חברל

של המזמינה לכל סעד אחר הנתון  הוקבוע מראש. הפיצוי המוסכם כאמור לעיל אינו גורע מזכות
הינה  2.3 לה לפי הסכם זה או לפי הדין. מובהר בזאת, כי עמידה בלוח הזמנים כאמור בסעיף 

יסודית בהסכם. הספק מצהיר, כי ידועה לו חשיבות העמידה בזמנים וחומרת האיחור באספקת 
  הטובין וביצוע העבודות.

  

מסמך ) הטכני במפרטבגין איחור במתן שירות במסגרת אחריות היצרן הניתנת ע"י הספק, כמצוין  6.2
, עבור כל יום של איחור, וזאת לא כולל מע"מ ₪ 1,000 –סך השווה ל  החבר, ישלם הספק ל('ד

ערך וקבוע מראש. הפיצוי המוסכם כאמור לעיל אינו גורע מזכותו של המזמין כפיצוי מוסכם מו
 לכל סעד אחר הנתון לו לפי הסכם זה או לפי הדין. 

 
 

  אחריות: .7
 

לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה  החברה הכלכליתהספק מתחייב כלפי  7.1
הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי  אם נגרם במהלך ועקב ביצוע  החברה הכלכליתשהיא לרכוש  

 הספק. 
 

לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן  נההספק יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המזמי 7.2
ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר 

עבודות ו/או עקב ביצוע הסכם זה, לגופו יתהווה תוך כדי ו/או עקב אספקת הטובין ו/או ביצוע ה
ו/או לרכושו של גורם כלשהו, לרבות למטופלי המזמין ו/או עובדי הספק ו/או השוהים בתחום 

מכל אחריות  נהו/או לכל צד ג' אחר, והוא משחרר בזה את המזמי נהו/או לעובדי המזמי נההמזמי
  ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ"ל. 

  
  

 ביטוח  .8
 

 .כל דין בביטוח חובה כמתחייב על פי הספק יבטח את המשאית 8.1
  

כולל נהג (וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי הרכב  החברה הכלכליתהספק לוקח על עצמו כלפי  8.2
אחריות לנזקים לכלי הרכב ולנזקים לרכוש של צד שלישי ולנזקי גוף  (ונהג חסר ותק בנהיגהצעיר 

כל הנ"ל להלן "ביטוח מקיף") שנגרמו כתוצאה (לצד שלישי שאינם מבוטחים בביטוח חובה 
  .מאירוע תאונתי מכל סוג

 
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין יובהר כי אחריותו של הספק בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים  8.3

לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע בפוליסה לביטוח כלי רכב למעט רכב פרטי ומסחרי עד 
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ומבלי לגרוע מהאמור לעיל גם ביטוח חובה, ביטוח כלי הרכב עצמו ומערכותיו בביטוח טון  3.5
למקרה ולתקופת ביטוח. ₪  1,000,000ש מקיף, ביטוח צד שלישי רכוש עד גבול אחריות של רכו

הפוליסה תורחב לכלול נזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה ואחריות הנובעת בשימוש במערכות 
 .ובמתקני כלי הרכב

 
חברה הלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי  8.4

 .או על ידי מי שכלי הרכב ניתן לשימושו הקבוע הכלכלית
 

מוסכם בזאת כי הספק ישא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך הגנה משפטית במקרה  8.5
של הליכים משפטיים פליליים בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי הנוהגים ברכב המורשים לנהוג בו 

  .₪ 400 ם. ההשתתפות העצמית תהיהלכל מקרה לכל שנת הסכ₪  100,00עד סך 
 

 : פוליסת הרכוש תורחב לכסות 8.6
 

  ;וחלמקרה ולתקופת ביט₪  50,000הוצאות שמירה, חילוץ וגרירה עד לסך  8.6.1
 ;נזקים בדרכי עפר 8.6.2
 ;נזקי התהפכות בעת שימוש במערכות ומתקני המשאית 8.6.3
  ;פרעות, ששביתות, מהומות, נזק בזדון ונזקי טבע 8.6.4
 .מהנזק 20%שמשות על בסיס חילוף, ה.ע  8.6.5

 
רשאית לרכוש גבולות  החברה הכלכליתלאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים תהיה  8.7

 .אחריות חדשים תמורת תשלום נוסף שיסוכם בין הצדדים
הספק אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני תביעות צד שלישי כאמור וזאת  8.8

 .מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעילאף 
 

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, יקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי  8.9
 .את הטיפול בתביעות צד שלישי ,וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית

 
ד ג' סמוך מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק למשאית ו/או לצ החברה הכלכלית 8.10

 .לאחר שהדבר יגיע לידיעתה
 

על כל סכום שתחויב לשלם, הנמצא באחריותו של  החברה הכלכליתהספק מתחייב לשפות את  8.11
 .הספק כאמור לעיל

 
תישא בהשתתפות עצמית במידה והנזק הינו באחריותה להוצאה, בכל הוצאה  החברה הכלכלית 8.12

י עד לסכום בשקלים השווה לסך של ו/או לצד שליש למשאיתשהספק יעמוד בה בקשר לנזקים 
 .לנזקי צד שלישי, לכל מקרה₪  2,500 -לנזקי רכוש לכלי הרכב ו₪  5,000

 
מובהר בזאת כי במקרה של אבדן מוחלט או גניבה של כלי הרכב לא תהיה כל השתתפות עצמית  8.13

 החברה הכלכלית.של 
 

כתוצאה מתאונת דרכים במקרה של נזק לכלי הרכב שאינו במסגרת שירותי ההסכם, או שנגרם  8.14
יתקן הספק את הרכב בתמורה להשתתפות עצמית  ,שאינה באחריות צד ג' או משימוש בלתי סביר

 . 7.12עד לסך המפורט לעיל בסעיף  החברה הכלכליתשל 
 

החברה לבצוע תיקון כלשהו במסגרת סעיף זה כפופה לאשור מראש ובכתב של  המשאיתהבאת  8.15
החברה לא תשלם  -. היה ובוצע תיקון ע"י הספק בלא שהתקבל האישור כאמור הכלכלית
 .דמי ההשתתפות האמורים לעיל הכלכלית

 
  .לא תחול השתתפות העצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים 8.16
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  ה:הוראות נוספות במקרה נזק ו/או מעורבות בתאונ 8.17

 
על אירוע התאונה לספק, לאחר שנודע  החברה הכלכליתית, תודיע ארעה תאונה כלשהי למכונ 8.17.1

על כך לרשויות, כפי הנדרש  החברה הכלכליתלה על התאונה. על פי דרישת הספק, תדווח 
 .עפ"י דין

על פי חוזה זה ולתשלום הסכום הנקוב לעיל עבור  החברה הכלכליתבכפוף לקיום התחייבויות  8.17.2
פטורה מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו  כלכליתהחברה ההשתתפות עצמית בנזק תהיה 

ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא, כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף, כולל  למשאית
 .הרחבות לשמשות ולמערכות שמע שסופקו ע"י הספק

כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה  החברה הכלכליתמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת בזה  8.17.3
ת בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הספק, להודיע מיד, טלפונית, לספק על דבר ו/או מעורבו

 :התאונה, ולנקוט בפעולות המפורטות להלן
למלא דו"ח בכתב ולשלוח  ,לא יאוחר מאשר שני ימי עבודה לאחר התאונה 8.17.3.1

 .לספק פרטים מלאים אודות התאונה בצרוף תרשים
אין לקבל . בנוסף להודעה לספקלהודיע למשטרה, וזאת  -נפגע בתאונה אדם  8.17.3.2

 .כל הצעה, להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כל שהיא
יש לפעול כמיטב היכולת לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים   8.17.3.3

 .םהמעורבים בתאונה ושל עדים לתאונה, ככל וישנ
לפעול כמיטב היכולת לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב  8.17.3.4

 .פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמורבתאונה, (ים)המעורב
לפעול כמיטב היכולת על מנת לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה  8.17.3.5

 .ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים, בכפוף לנסיבות
או הנוהג בכלי הרכב, כל  החברה הכלכליתלמסור לספק, מיד עם הגיע לידי  8.17.3.6

/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה, הזמנה לדין, תביעה, כתב טענות ו
וכל אדם שישתמש ו/או  החברה הכלכליתאישום או הליך בקשר לתאונה. 

ינהג ו/או יפעיל את המכונית, יפעלו בשיתוף פעולה מלא אך ורק עם הספק 
ו/או עם מבטחי הספק על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה , בכל העניינים 

או אישום נגד הספק ו/או ע"י הספק, הקשורים בחקירה של כל תביעה ו/
 .ובסיוע לניהולם או בהגנה נגדם

  התמורה .9
 

והגשת חשבונות ע"י הספק באופן ובמועד  החברה הכלכליתכנגד אספקת הטובין לשביעות רצון  9.1
החברה כמפורט בחוזה זה, וכנגד מילוי כל התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה, תשלם 

  :להצעת המחירבהתאם  לספק תמורה הכלכלית
 

9.1.1  
 

 
 
 

כולל לא  מחיר
 מע"מ במילים

לא מחיר 
 כולל מע"מ

 # פריט

אספקה ואחריות,   
דחס  מרכב למשאית כולל

 )לא כולל שירותי אחזקה)

1.  

שירותי אחזקה וטיפולים   
דחס מרכב למשאית כולל 

לא כולל אספקה של )
. , לשנה אחת(המשאית

2.  
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 השירות הינו לחמש שנים.
 

9.1.2  
 מע"מכולל  לאמחיר 

 במילים לחודש
 לאמחיר 

 כולל מע"מ
 לחודש

 # פריט

אספקה, אחריות,   
טיפולים למשאית, אחזקה 

שוטפת למרכב הדחס, 
ביטוח, רישוי למשאית 

כולל מרכב דחס, בהסכם 
 ליסינג.

1.  

 
 

התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  9.2
מין וסוג שהוא הכרוכות במתן שירות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ביטוחים, אישורים, 

 אחריות יצרן, הדרכה, וכיוב'. 
 

 .ומע"מ כדין לתמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה 9.3
 

במועד אספקת  ילעל 9.1.1עבור סעיף  חשבונית מס "מקור" לתשלום הכלכלית חברההספק יגיש ל 9.4
. הפרטים במופיעים בחשבונית ימולאו בהתאם ("חשבוניתלהלן: ")הטובין, בהתאם להצעתו 

, אשר החברה הכלכלית. החשבונית תובא לאישור הגורם המוסמך החברה הכלכליתלהנחיית 
בחשבונית. ככל שהפרטים אינן נכונים ו/או אינם מלאים יבדוק את נכונות הפרטים המופיעים 

 . חברה הכלכליתנספק יתקן ו/או ישלים בהתאם להנחיית הגורם המוסמך ב
 

בו הוצאה  ימים מתום החודש 45 -לא יאוחר מ  החברה הכלכליתהחשבונית תשולם ע"י  9.5
 14יעלה על  אשר לא החברה הכלכליתהחשבונית. מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד 

ימים לא יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור 
 –כאמור, למעט תשלום הפרשי ריבית והצמדה כמשמעותם בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 

2113  .  
 

ועד אספקת במ ילעל 9.1.2עבור סעיף  חשבונית מס "מקור" לתשלום חברה הכלכליתהספק יגיש ל 9.6
מופיעים בחשבונית ה. הפרטים עבור החודש הראשון "(חשבוניתלהלן: ")הטובין, בהתאם להצעתו 

החברה . החשבונית תובא לאישור הגורם המוסמך החברה הכלכליתימולאו בהתאם להנחיית 
, אשר יבדוק את נכונות הפרטים המופיעים בחשבונית. ככל שהפרטים אינן נכונים ו/או הכלכלית

 . חברה הכלכליתאינם מלאים נספק יתקן ו/או ישלים בהתאם להנחיית הגורם המוסמך ב
 

ימים  45 -לא יאוחר מ  החברה הכלכליתתשולם ע"י  הראשונה בעבור החודש הראשון החשבונית 9.7
. מוסכם בין הצדדים כי וכך נכון לגבי כל החשבוניות החודשיות מתום החודש בו הוצאה החשבונית

ימים לא יהווה הפרה של חוזה זה  14אשר לא יעלה על  החברה הכלכליתמצד איחור בתשלום 
והספק לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור, למעט תשלום הפרשי ריבית 

  .  2113 –והצמדה כמשמעותם בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 
 

בלעדי לרכוש/ להשכיר/ לקבל שירותי מוסכם בזאת כי החברה תהייה רשאית לפי שיקול דעתה ה 9.8
 , משאית אחת או שתיים ובהתאם יחולו כל התחייבויות הספק בהתאמה.אחזקה טיפולים וכו'

 
 

 תקופת ההתקשרות  .10
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חודשים  36שלדות ומרכבים ייעודיים בהחכרה תפעולית על פי מכרז זה הינו  רכישתתוקף החוזה ל 10.1
תקופת " :להלן) לחברהבפועל  וחלקיהם מכולליהםוהמרכב, על כל קת משאית הדחס פסאמיום 

 ." ) ההתקשרות החוזית
 

לשכור בהחכרה תפעולית שלדות לרכוש ו/או רשאית  החברה הכלכליתבמהלך תקופה זו תהיה  10.2
 .ומרכבים ייעודיים במחירי ההצעה

 
עודי בהחכרה תפעולית בנפרד עפ"י מכרז זה יתקופת ההתקשרות לשכירת כל שלדת רכב ומרכב י 10.3

 (. "ן "תקופת השכירות בחכירה תפעוליתלהל)מיום האספקה בפועל  יםחודש 60הינה ל 
 

 :הארכת תקופת השכירות בחכירה תפעולית 10.4
 

תהיה אפשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת השכירות  חברה הכלכליתל 10.4.1
) שנים עשר) 12בחכירה תפעולית לכל אחת מהשלדות והמרכבים הייעודיים לתקופה נוספת של עד 

 חודשים לאחר סיום תקופת השכירות בחכירה תפעולית
 

היו זהים לתנאי מובהר בזאת, זאת למען הסר כל ספק, כי תנאי התמורה בתקופת ההארכה י 10.4.2
 ם.התמורה המקוריי

  
ימים לפני תום תקופת  30לספק  החברה הכלכליתהארכת תוקפו של החוזה תיעשה בהודעה מאת  10.4.3

 .השכירות בחכירה תפעולית
  

 המחאת חיובים  .11
 

התחייבויותיו ו/או זכויותיו ו/או חלקן על פי הסכם זה לכל אדם ו/או  הספק  לא יהא רשאי להמחות  11.1
 . החברה הכלכליתגוף אחר, אלא בהסכמה מראש ובכתב של 

 
תהא רשאית להמחות זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי הסכם זה לכל אדם ו/או  החברה הכלכלית 11.2

  ת הספק על פי הסכם זה.גוף על פי שיקול דעתה ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע מזכויו
  

 ערבות ביצוע  .12
 

להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכתנאי לחתימה על הסכם זה, ימסור הספק  12.1
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בסך של  חברה הכלכליתל

ההוצאות  לחוזה 1כנספח , בהתאם לנוסח המצורף למסמכי הסכם זה (₪ מונים אלףש)  ₪ 80,000
 הכרוכות במתן הערבות יחולו על הספק.

 
חודשים ממועד חתימת הסכם זה, והיא תושב לספק  (8) שמונהמשך תוקפה של הערבות יהיה למשך  12.2

תהיה רשאית לדרוש מהספק  החברה הכלכליתאת קבלת הטובין לידיה.  החברה הכלכליתעם אישור 
של רכישת המשאית  ה, למקראת הארכת תוקפה של הערבות ככל שהמשאית טרם סופקה על ידו

  ההתקשרות עם הספק.הא עד סיום בהסכם ליסינג תוקפה של הערבות ת
 

מובהר בזאת, כי מתן הערבות דלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  12.3
עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה  כלכליתהחברה ה

, לא תהווה מניעה מצידה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים וכן כל סעדים החברה הכלכליתע"י 
 נוספים אחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.

 
 החברה הכלכליתקבוע ומוסכם מראש וישמש כפיצוי  החברה הכלכליתסכום הערבות שנגבה על ידי  12.4

תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר למידת הנזק שייגרם. הערבות תהיה אוטונומית, 
החברה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של 
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חלקן. היה והערבות תחולט בכל מקרה שלפי קביעתה לא ביצע הספק את התחייבויותיו/או  הכלכלית
  והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.  

  
  

 ביטול ההסכם .13
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה  13.1
בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של הפרה  החברה הכלכליתזה ויזכו את 

רשאית בהודעה בכתב לבטל את החוזה ולהשלים את ביצוע  החברה הכלכליתיסודית, ובכלל זה תהא 
השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. מובהר 

דים המפורטים לעיל, אין בה כדי להקנות לספק כל זכות לקבלת תמורה בזאת, כי נקיטת צעד מן הצע
  :החברה הכלכליתכלשהי מאת 

הספק פשט רגל או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן צו כינוס נכסים, או נתקבלה על ידו  13.1.1
לפשרה החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה לצורך הסדר איתם 
 ת בהתאם לפקודת החברו

 
 הספק הסב את ההסכם כולו או מקצתו. 13.1.2

 
  הספק הסתלק מביצוע ההסכם.  13.1.3

 
תו הספק לא סיפק את הטובין, ו/או לא סיפקם לפי לוח הזמנים, ו/או הטובין אינם תואמים את הצע 13.1.4

 ו/או לא קיים התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שנשלח אליו מכתב התראה מ
 .החברה הכלכלית

 
 אם נפתחה חקירה פלילית ו/או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי  13.1.5
 מניותיו ו/או מנהליו                

 
בקשר עם חתימת הסכם אינה נכונה, או שהספק גילה התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה  13.1.6

 כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק. החברעובדה לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה דעת ה
 

רשאית להביא הסכם זה לידי סיום,  החברה הכלכליתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן תהיה  13.2
ההסכם, בהודעה בכתב אשר תימסר לצד השני מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק את רצונו בסיום 

החברה יום מראש, ובתנאי שטרם סופקו הטובין. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה זה  30לפחות 
 לא תהיה חייבת  לשלם לספק פיצוי כלשהו בגין סיום ההסכם. הכלכלית

 
כם, כולו או בסמכות כלשהי מסמכויותיה ו/או זכויותיה וביטלה את ההס החברה הכלכליתהשתמשה  13.3

, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו מקצתו
  לו, לרבות פגיעה במוניטין. 

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י דין במקרה של  13.4

  הפרת החוזה. 
   

  שונות .14
שינוי ו/או תוספת להסכם זה וכן כל ויתור בקשר להסכם זה לא יהיה להם כל תוקף ו/או נפקות אלא  14.1

 אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם. 
 

אי אכיפה של זכות על פי הסכם זה ו/או אי דרישה לביצוע חובה, של מי מהצדדים על פי הסכם זה, לא  14.2
 ביצוע החובה. תחשב כויתור על זכות ו/או דרישה ל
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כל הודעה אשר תשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב על פי הכתובות המפורטות במבוא להסכם  14.3

 זה, כל עוד לא הודיע מי מהצדדים להסכם על שינוי הכתובת.  
 

הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו, תעשה בכתב כשהיא ממוענת לפי הכתובות הרשומות במבוא  14.4
ימי עסקים מעת שנשלחה בדואר רשום מבית  3ו הגיעה ליעדה בתוך להסכם זה והיא תחשב כאיל

דואר בישראל, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה, ביום העסקים שלמחרת המסירה או 
  המשלוח.

  
  סמכות שיפוט .15

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים והנובעים ו/או   15.1
   בעיר חיפה בלבד.קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבתי המשפט המוסמכים 

  

 ולראיה באנו על החתום : 

  

  

  ________________________     ________________________ 

 הספק                                                הכלכליתהחברה  
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  'דמסמך 

  מפרט טכני

 הגדרות  .1
למונחים הבאים המופיעים בנספח, תיוחד המשמעות המצוינת בצידם, אלא אם כן הקשר הדברים 

 :מחייב פרשנות אחרת
 

מנה תו/או מי מטעמו ו/או הגורם אותו  מנכ"ל החברה הכלכלית                  –המנהל" "                   
 המשאית.להפעיל את  החברה הכלכלית

 
דחס אחזקה וטיפול ברכבי הדחס, לביצוע עבודות איסוף ה משאיתאספקת                –השירות" "                  

ה החברעליו תורה  פסולת מורשהאשפה מהמרחב העירוני וסילוקה לאתר 
 ., בכל תקופת ההסכםהכלכלית

קו"ב  18בנפח  עליה מורכב מרכב דחס טון כולל  26"פושר"  שלדת משאית           -" המשאית"                    
היפוך ומכולות אשפה עגלות  הנפתל לפחות עם מתקן הרמה המותאם

 לדחס.   
 

מכלול שרותי האחזקה, הטיפולים תקופתיים היזומים על פי הוראות יצרן של  – אחזקה וטיפולים"" 
הרכבים ושל מרכבי הדחס וכל טיפול או שירות אחר הנדרש לשמירה על 

 .תפעול תקין של הרכבים בהתאם למפרטים ולוח הזמנים המצורפים למכרז
 

 .ידו במסגרת האספקהמועדי טיפולים ואופי הטיפולים המוצעים על   -תוכנית טיפולים" " 
 

 
 , כולל פסולת יקנעם כל סוגי הפסולת הנוצרת במרחב העירוני ובתחומה של העיר               –אשפה" " 

 .רטובה, קרטון, ביתית או תעשייתית ,יבשה גושית,                                   
 
הנהג והמפעיל" " .בשירותים נשוא המכרזהזוכה במכרז או מי מטעמו הקשור                   –הספק" " 

, החברה הכלכליתהדחס והמפעיל או המפעילים שיצוותו על ידי  נהג רכב –
 .החברה הכלכליתשעליו תורה י לביצוע המשימות או כל מ

 
רשאית להפעיל את רכב הדחס במסגרת העבודות בין  החברה הכלכלית        – הפעלת הרכב"" 

באמצעות גורם מטעמה האמון על ביצוע עבודות בהפעלתה הישירה ובין 
ההכשרה אותה יעביר הספק לנהגים  -ההכשרה" " .איסוף אשפה כאמור

 -קצין בטיחות" " .והמפעילים של רכבי הדחס, באשר לנהיגת הרכב והפעלתו
יהיה הגורם המקצועי המקשר עם מנהל  החברה הכלכליתקצין הבטיחות של 

יפולים, תיקונים ויתאם הגעת משאיות מוסך השרות ינהל מעקב לגבי ט
לטיפולים יזומים של השלדות ומרכיבי הדחס, כל התאומים וההנחיות יעשו 

 .דרך קצין הבטיחות בלבד
 

טיפולים שוטפים במשאיות אשר יש לבצעם באופן יזום על פי הוראות    -טיפולים יזומים" " 
נדרש לגבי היצרן ו/או המוסך המרכזי ו/או על פי כל דין כמקובל וכ

 .משאיות מסוג זה כולל מרכב הדחס
 

תקלה אשר התגלתה במשאית במהלך שימוש רגיל וסביר בה, אשר אינה מאפשרת         - תקלת שבר"" 
המשך נסיעה במשאית ו/או אשר המשך נסיעה עמה יגרום נזק בלתי הפיך 

הג למשאית ולמרכב הדחס, ובלבד שאינה תקלה פעוטה הניתנת לתיקון על ידי נ
 .הכל לפי קביעת המנהל ,משאית סביר בכוחות עצמו
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תקלה אשר התרחשה בשנית באותו חלק או רכיב, לאחר תיקון, אותה יהא חייב         -תקלת חוזרת" " 

 .להחליף / לתקן על חשבון הספק / לטפל
 

ובימי ו' וערבי חג בין  00:17 - 00:07ה' בין השעות -לעניין הטיפולים, בימים א'      -שעות פעילות" " 
מוסך של הספק המיועד לביצוע  -המוסך המרכזי" " - 13:00. 000:7השעות 

 .תיקונים וטיפולים
 

כל מוסך אחר עליו תורה הספק בכתב, מעת לעת ואשר מיקומו אינו עולה על       - מוסך מורשה"" 
, בין בתחומה החברה הכלכליתק"מ ממיקום מחלקת הרכב של  30מרחק של 

 .ובין ברשות גובלת ובלבד שהופיע במסמכי המכרז
 

כל תיקון של רכב דחס, משאית או מרכב, או שרות אחר שנעשה באמצעות                     - חילוץ"" 
 ניידת שירות או גרירה, אשר מתבצע שלא בתחומי המוסך

. 
 מדד המחירים לצרכן. –)מתייחס רק לאספקה בליסינג( "                         מדד"      

 
 לחודש העוקב לחודש 15 -המדד בגין חודש אספקת המשאית)אשר מתפרסם ב            – " מדד בסיס       

 המשאית. אספקת                                           
 

 היחס שבין המדד הידוע  ביום ביצוע בפועל של כל תשלום שהוא או כל פעולה  – "שיעור עליית המדד"       
 אחרת לפי הסכם זה לבין מדד הבסיס.                                                

 
 

 כללי .2
 

)להלן: האשפה משאיתהמפרטים בפרק זה כוללים את הדרישות הטכניות העיקריות של  2.1

 המערכות הייעודיות המורכבות עליה.  ("המשאית"

לעמוד בכל הדרישות הטכניות המפורטות במפרט טכני זה. מובהר בזאת כי כל דרישות  המשאיתעל  2.2

מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי ניתן להציע  המפרט הטכני הן דרישות חובה ויש לעמוד בהן במלואן

 . פריטים שהם שווי ערך לדרישות המפרט הטכני

ל כל מערכותיה ומרכיביהם מיועדים למגוון תחומי הפעילות המתקיימים באופן שוטף ע המשאית 2.3

 אשפה לסוגיה.הפינוי ב

תהיה בהתאם למועד הנפקת הזמנת העבודה  הושנת ייצור הבעת אספקת הלהיות חדש המשאיתעל  2.4

, לדוגמא: באם הזמנת העבודה נמסרה לחברה במהלך שנת החברה הכלכליתמסר לחברה ע"י ישת

 . 2022שנת ייצור הרכבים תהיה  2022

 הספק נדרש להציג את כל האישורים הנדרשים לצורך הרישוי של הכלים המוצעים. 2.5

הספק נדרש להציג את כל הרישיונות, תקנים, בדיקות מעבדה, אישור חתום ע"י מנהל אבטחת  2.6

בדרישות המשאית איכות של הספק לעובי וחומר בהם נעשה שימוש וכו', הנדרשים לצורך עמידת 

 .הטכניות

 

 חלקי חילוף .3
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הספק מתחייב לשמור במחסניו חלקי חילוף למרכבים המסופקים על ידו במסגרת חוזה זה, לתקופה  3.1

ממועד מסירת כל מרכב לרשות. במקרים בהם יחסר חלק כלשהו הדרוש לתיקון/החלפה שנים  7של 

ם יבוא רכב ומתן שירותים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותיבמרכב, מתחייב הספק לייבאו כאמור 

 או כל חלק אחר שיבוא במקומו. 1978 –לרכב תשל"ט 

  שעות ממועד הזמנתם.  48הספק מתחייב לספק את חלקי החילוף המוזמנים תוך  3.2

חלקי החילוף יהיו לפחות באותה איכות של החלקים שבמכונות שסופקו במסגרת חוזה זה או טובה  3.3

 ממנה. 

 

 

)נא לסמן  ומכולות היפוך לדחס עגלותלפינוי  לפחות מ"ק 18מפרט כללי  למרכב דחס  .4
/X) 

 
ככל 

שמוצע 
פריט 
שווה 

 -ערך

/X כללי דרישות המפרט # 

משקל מרכב הדחס יהיה נומינלי    
 מ"ק ומעלה 18ויאפשר נפח של 

 1.  

זרועות כולל מ"ק  18-20מרכב בנפח   
 להיפוך מכולות. 

 2.  

המשקל העצמי של מרכב הדחס יכלול   
את כל המערכות והתקנים הנדרשים 

ממרכב הדחס. המרכב יכלול בין היתר, 
 ליטר, מתקן 360עד  140מהפך עגלות 

  1100  עד 660זרועות להיפוך עגלות 
ומתקן זרועות להנפת מכולות  ליטר
, מיכל לאיסוף תשטיפים קו"ב 4.5-8

ומערכת שטיפה חיצונית בלחץ גבוה + 
 אקדח שטיפה.

 . 

 3.  

    4.  
מרכב דחס בנפח הכולל זרועות להיפוך   

מכולות יתאים לשלדה במשקל כולל 
טון "פושר". מרחק סרנים בין  26של 

מטר  5.5סרן קדמי לסרן אמצעי עד 
 )מקסימאלי(.

 5.  

עפ"י  חלוקת המשקל בין הסרנים תהיה  
דרישות תקנות התעבורה והמלצת יצרן 

 .הרכב

 6.  

מיקום על השלדה, הרוחב הכולל של   
מרכב הדחס לא יעלה על הרוחב המרבי 

 המותר לפי תקנות התעבורה.
שלוחה אחורית תימדד עד החלק 

 7.  
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ככל 
שמוצע 
פריט 
שווה 

 -ערך

/X כללי דרישות המפרט # 

 האחורי ביותר על פי תקנות התעבורה.
מרכז הכובד ויציבות, חלוקת המשקל   

בין צד ימין לצד שמאל כאשר הרכב 
עמוס תהיה שווה )מותרת סטייה על פי 

הנחיית היצרן לבוני מרכבים(, מרכב 
 6.2הדחס בעומס מלא יעמוד בסעיף 

 .1חלק  4331)יציבות( בת"י 

 8.  

רוחב הארגז המירבי המותר יעמוד   
 בדרישות ותקנות התעבורה

  .9 ארגז

  HARDOX  52 או-ST 10  מתכת בגג.  
  HARDOX  52או- ST מתכת בקירות

 צד 
 11.  

  450 HARDOX               12  מתכת ברצפה.  

  .13  קירות צד קמורים  
  .14  סולם עלייה לגג  
המדרגות יותקנו בחלקו האחורי של   

הארגז, המדרגות לא יבלטו מהקו 
החיצוני של הארגז כלפי חוץ, המדרגות 

מחוספסת למניעת  ייוצרו מתכת
 החלקה.

מדרגות 
אחוריות 

 וידיות אחיזה

15.  

ובין היתר  1חלק  5273עמידה בתקן   
)אך לא רק( בהפעלת כוח עילי על 

 30המדרגה הרכב יוגבל לנסיעה של עד 
קמ"ש, הרכב לא יוכל לנסוע לאחור 

ומערכת הדחס תושבת ולא תוכל לעבוד 
ככל שהפעלת הכוח העילי על המדרגה 

 קיים.

 16.  

ידיות אחיזה  2מעל לכל מדרגה יקבעו   
שיאפשרו אחיזה בטוחה ונוחה של 

הפועלים בעת תנועת הרכב כנגד כוח 
 אורכי וכוח צידי.  

 17.  

שפת לא יהיה באחיזה הידית  מיקום  
תחום פעולת מערכת בהשוקת או 

 הדחיסה. 

 18.  

מיקום ידיות האחיזה לא יהווה הפרעה   
   להפעלת לחצן החירום

 19.  

אטימה    
ואגירת 
 תשטיפים

20.  

נעילת הזנב לארגז תבטיח אטימה   
לנוזלים ועמידה בלחצים המתפתחים 

 בזמן הדחיסה.

 21.  

האטם בין הארגז לזנב יהיה מוגן מפני   
מפגיעות מכאניות ויהיה עמיד בפני 

 .95%ובתנאי לחות עד  UVקרני 

 22.  
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מיכל לתשטיפים המוגן מחלודה ו/או   
ליטר לפחות  250מפלסטיק בנפח של 

 2עם ברז  )מותנה במקום פנוי בשלדה(
 צול לפחות ופתח עליון עם מכסה.

 23.  

מערכת השטיפה תכלול מיכל מים   
מתכת אל חלד/פלסטיק/נירוסטה בנפח 

 20ליטר לפחות, מיכל מי סבון  250
לפחות,  10ליטר לפחות, תוף עם צינור 

 אקדח מים. 

מערכת 
שטיפה 
 חיצונית

24.  

בר  100פועלת בלחץ מערכת השטיפה   
 לפחות.

 25.  

 ליטר לפחות 1,600נפח השוקת יהיה   
 באישור מעבדה מוסמכת. 

TAILGATE 26.  

השוקת ודפנות הצד יהיו מפלדה    
HARDOX450,   רצפת השוקת תהיה

 מ"מ. 5. בעובי HARDOX450מפלדה  

 27.  

פיקוד על הזנב פריקה ונעילה, פיקוד   
 5273חשמלי ע"פ ת"י 

 28.  

שיטת מנגנון הבקרה להורדה ונעילת   
הזנב, אוטומטית, פיקוד חשמלי על פי 

 . 1חלק  5273הנדרש בת"י 

 29.  

  .30  צורת פריקה על ידי קיר דוחף בלבד  
נעילת הזנב, פיקוד חשמלי על מנגנון   

 הידראולי עם אבטחה מיכנית
 31.  

המערכת תאובטח במצב נעול עם פין   
 פלדה קשור עם שרשרת לגוף. 

 32.  

מערכת התראה קולית תופעל   
 אוטומטית בזמן הרמת והורדת הזנב .

 33.  

יש לאפשר ניקוי השוקת בעת פריקה,   
תוך ניגוב השוקת ע"י מנגנון הדחס 

כאשר הזנב מורם לגובה פריקה ופעולת 
הניגוב מבוצעת ברצף על פי הנדרש 

 .1חלק  5273בת"י 

 34.  

מערכת ניקוי של השוקת בעת פריקה   
תופעל באופן אוטומטי לאחר הרמת 

הזנב. ההפעלה האוטומטית תהיה  
למחזור גריפה רציף אחד לניקוי 

 השוקת. 

 35.  

תקן  ייקבע עפ"יגובה שפת שוקת   
 .  לדחסים 5273ישראלי 

 36.  

מיסוב הצירים של מערכת הזנב יתבסס   
המבטיחה בלאי נמוך  על שיטת מיסוב

 של הצירים

 37.  

המיסוב יתבסס על אחת משתי   
 האפשרויות הבאות:

  פינים עשוייםSt52  עם ציפוי

 38.  
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 כרום ניקל ובוקסות 
ברונזה )עם חומר מפחית               

 חיכוך(.
 פינים עשוייםst52  עם ציפוי

כרום ניקל ומיסבים גליליים 
 עם סיכה 

בתדירות לא תידרש סיכה של הצירים   
 גבוהה מפעם בשבוע.

 39.  

 הקיר הדוחף יוצר מפלדת    
HARDOX450  מ"מ  3.2בעובי של

 לפחות.

  .40 קיר דוחף

הקיר הדוחף ינוע בתוך מסילות אשר   
יעניקו לו עמידות מפני כוחות צידיים 

ואנכיים מרווח שטחי המגע יהיו 
 מינימאליים

 41.  

הקיר הדוחף יבנה כך שינוע באמצעות   
בוכנה טלסקופית ושתמנע זליגת 

פסולת לצידו השני של הקיר מכל 
 עבריו.

 42.  

מבנה הקיר יתוכנן כך שחלקו התחתון   
יהיה בזווית חיצונית לכוון הפסולת 
שמטרתו לנתב את הפסולת לחלקו 

 העליון של הארגז בזמן הפעולה

 43.  

 מסרק  
יורכב מהפך בחלקו האחורי של הזנב 

כלי אצירה להיפוך כלי אצירה כמפורט 
 להלן.

מנגנוני הנפת 
 כלי אצירה

44.  

בחלקו התחתון על קורת הרוחב יותקן   
ספוג / גומייה לכל הרוחב לשיכוך המגע 

של כלי האצירה עם המסרק בזמן 
 הפעולה. 

 45.  

  .46  ק"ג לפחות  1,000כושר הנפה    
כלי  2תתאפשר במקביל  הנפת עד   

ליטר  360 –ו  240, 140של   אצירה
 )מכלים הקיימים בישראל(

 47.  

 140-360להנפת עגלות מותאם מסרק   
ליטר המצויות בישראל לפי תקן 

840EN 

 48.  

מנגנון נעילה לעגלות למניעת התנתקות   
 העגלה בעת ההיפוך ובחזרה.

 49.  

הצירים במערכת הנעילה האוטומטית   
עם  St52של כלי האצירה יהיו מפלדת 

 ציפוי כרום ניקל.

 50.  

 ליטר 660-1100זרועות להיפוך עגלות   
בחלקו האחורי של המהפך יורכבו 

 זרועות מתקפלות להיפוך כלי אצירה.

 51.  
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מתקן זרועות להנפת עגלות פלסטיק   
ליטר, הזרועות  660-1100ומתכת 

יופעלו ע"י מערכת  הפעלה נפרדת ו/או 
משותפת להפעלת המסרק להנפת 

יחידות  2ליטר אך יהיו  140-360עגלות 
נפרדות, בקצה כל זרוע תהיה וו הנפה 

עם לשונית לנעילת העגלה לאורך כל 
ק"ג  1,000זמן הפינוי, כושר הרמה של 

 לפחות.

 52.  

המסרק וזרועות היפוך המיכלים יהיו   
בשתי יח' נפרדות אך ניתן להשתמש 

 באותה מערכת הפעלה. 

 53.  

ברגים עם אום נעילה, המשמשים   
 8.8לביצוע הכוונון יהיו מקבוצת חוזק 

Grade .לפחות 

 54.  

כל בורג המשמש כנקודת עיגון לקפיץ   
לפחות  Grade 8.8יהיה מקבוצת חוזק 

ועם צוואר חרוט )לולב( כך שתנועת כל 
חלק נגדי עליו תהיה על קטע חלק ללא 

 הברגה.  

 55.  

זווית שפיכת כלי אצירה תהיה לפחות   
 מעלות.   40

 56.  

המיסוב יתבסס על אחת משתי   
 האפשרויות הבאות:

  פינים עשוייםSt52  עם ציפוי
כרום ניקל ובוקסות ברונזה 

 )עם חומר מפחית חיכוך(. 
  פינים עשוייםSt52  עם ציפוי כרום

ניקל ומיסבים גליליים עם/בלי 
 סיכה.

 57.  

האצירה לשפיכה לא בעת הנפת כלי   
יהיה מגע בין כלי האצירה לכף 

 הדחיסה.

 58.  

מוט תמיכה עליון בעל שני מצבים   
)אחסון ותמיכה(, מופעל פנאומטית  

בוכנות ויספק תמיכה לכלי  2באמצעות 
אצירה בהיותם במצב מורם, מוט 

התמיכה יספק שיכוך באמצעות לחיצה 
 בעת המגע בין כלי האצירה למוט

מוט 
תמיכה)מעצור 

 עליון(

59.  

הדחיסה תבוצע רק בשיטת   
 הגריפה/דחיסה. 

מנגנון 
 הדחיסה

60.  

מחזור הגריפה יהיה על פי הנדרש בת"י   
 .1חלק  5273

 61.  

מיסוב הצירים של מנגנון הדחס   
יתבסס על שיטת מיסוב המבטיחה 

 בלאי נמוך של הצירים. 

 62.  
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יש להשתמש בפינים כרום ניקל   
מוליבדן או שווה ערך, או מיסבים עם 

 סיכה. 

 63.  

במקרה של תנועה בתוך מסלול   
החלקה, הן המסלול והן האלמנט הנע 

בתוכו לא יחייבו סיכה בתדירות גבוהה 
 מפעם בחודש.

 64.  

החלק הפנימי של כף הגריפה הבא   
במגע עם האשפה הנדחסת יהיה עשוי 

לפחות או חומר  HARDOX450 –מ 
שווה ערך, עובי הפלדה של כף הגריפה 

 מ"מ לפחות.  4

 65.  

שטחי המגע בכל מסלולי ההחלקה יהיו   
ניתנים להחלפה בפשטות  לאחר 

 שחיקתם.

 66.  

זמן מחזור גריפה ודחיסה לא יעלה על   
 שניות.   30

יעילות טיפול 
 באשפה

67.  

זמן מחזור פריקה )מפתיחת הזנב ועד   
יהיה מינימאלי, אך זמן  לנעילתו חזרה(

 שניות. 20 –ההורדה לא יהיה פחות מ 

 68.  

הזמן הדרוש להרמה והורדה של כלי   
האצירה באמצעות מערכת היפוך 

 שניות.   30מיכלים )מסרק( לא יעלה על 

 69.  

נפח גריפה אפקטיבי הוא הנפח שכף   
הגריפה גורפת מתחילת פתיחתה ועד 

לסיום הדחיסה. נפח הגריפה יהיה 
 מקסימאלי. 

על הספק להגיש לרשות אישור מעבדה 
 מוסמכת לנפח הגריפה.

 70.  

הגנה על מכלולי השלדה האחוריים   
בעת תהליך פריקת הארגז כאשר הזנב 

 מורם. 

 71.  

דחיסה גבוהה של האשפה ללא חריגה   
 מהעומסים המותרים על הרכב.  

 72.  

מערכת ההפעלה תמוקם בחלק האחורי   
על הדופן האחורית בצידו הימני כך 

שתהיה מחוץ לפעולת המערכת להרמת 
 כי אצירה.

מערכות 
 בקרה ותפעול

73.  

מיקומן ותכולתן של המערכות   
ההפעלה והחירום יהיה בהתאם 

 . 1חלק  5273להנחיות ת"י 

 74.  

הפעלת מערכות הייעודיות של הדחס   
לא תתאפשר באמצעות ידיות הפעלה 

אלא אך ורק באמצעות מערכת 
 חשמלית עם כפתורים לחיצים.

 75.  

כל עמדה תכלול בהתאם לציוד     76.  
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 המורכב על מרכב הדחס:
* מערכת להפעלת מחזור הגריפה 

 והדחיסה. 
* מערכת להפעלת מתקן היפוך כלי 

 אצירה. 
* מערכת להפעלת זרועות להיפוך 

 מכולות )ככול ונדרש(. 
 * לחצן להפעלת זמזם בתא הנהג.

 5273מערכת חילוץ אשר תעמוד בת"י   
אשר תאפשר השלמת הפעולות  1חלק 

הבאות לצורך חילוץ: )מערכת החילוץ 
למערכות ההפעלה בנוסף תותקן 

 במרכב(הקיימת 
* הפעלת זרועות להיפוך מכולות )ככול 

 ומותקן(
 * ריקון האשפה באמצעות הקיר הדוחף

 * הורדת מתקן היפוך מיכלים
 * הרמה והורדת זנב

 77.  

  .78  שילוב מפרש הכוח יתבצע מתא הנהג.    
בעת הפעלת מערכת  –בקרת סל"ד   

הדחס יבוקר סל"ד המנוע באופן  
 אוטומטי.  

 79.  

המערכת לא תאפשר לנהג לשנות את   
רמת הסל"ד של המנוע בזמן 

 שהמערכות בפעולה

 80.  

מנגנון השליטה על מצערת   
הדלק בתא המנוע יהיה מקורי 

 של יצרן השלדה. 

 81.  

מנגנון החיבור בין מערכת הפעלת    
מפרש הכוח לבין מערכת השליטה על 

מצערת הדלק לא תהיה בצורה של כבל 
 מכני. 

 82.  

כל המתגים והלחיצים לתפעול מערכת   
הדחס והרמת המיכלים יהיו מאיכות 

 גבוהה ואטומים למים  ואבק,.

 83.  

כל המתגים יהיו מסוג החוזר למצב   
OFF  .באופן עצמאי 

 84.  

לחצני החירום ימוקמו בתא נהג ומשני   
צידי הרכב בחלק האחורי ויפסיקו כל 

פעולה של מערכות הדחיסה כולל 
 מערכות הגיבוי.  

 85.  

כאשר לחצן חירום אינו פעיל עקב   
תקלה כלשהי, תופסק כל פעולה של 

מערכות הדחיסה כולל מערכות הגיבוי 
 )יתנהג במפסק חירום תקין לחיץ(. 

 86.  

הדחס יעבדו עם זוג בוכנות מערכות    מערכת  87.  
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 הידראולית . בלבד למעט הקיר הדוחף
    88.  
על מיכל השמן ההידראולי יותקנו   

 במקום גלוי לעין מד טמפ' ומדיד שמן.  
 89.  

נורית בתא נהג, להתראה מפני טמפ'   
 שמן הידראולי העולה על המותר.  

 90.  

 דחיסה:_____ 
מהפך 

 מיכלים:_____
מהפך 

 מכולות:_____
 קיר דוחף:___
 הרמת זנב:___

לחץ העבודה יהיה כמומלץ ע"י יצרן 
הדחס. הספק יציין את לחץ העבודה 

בכל מערכות הדחס. לחצי עבודה שונים 
 על פי צרכנים. 

 91.  

מרכב הדחס יצויד במערכת פריקה   
אוטומטית לכל מעגל אשר תפרוק לחץ 

 הידראולי העולה מעל המותר.  

 92.  

ההידראולית תהיה מסוג של  המשאבה  
בוכנה, שקטה ואמינה המתאימה 

מבחינת הלחצים והספיקות לדרישות 
 הפעלת הדחס.

 93.  

המשאבה ההידראולית תורכב מאחורי   
 תא נהג ותחובר ישירות למפרש הכוח. 

 94.  

  .95  נורית שילוב משאבה בתא הנהג.   
באזורים  נוחים לגישה תהיינה נקודות   

בדיקת לחץ שיאפשרו בדיקה וכוונון 
של שסתומי הביטחון בסלקטור 
הראשי, סלקטור הרמת מיכלים 

 וסלקטור הקיר הדוחף. 

 96.  

  .97  ביציאה ממיכל השמן יותקן ברז כדורי.    
החשופה  וקשיחהצנרת גמישה   

תעלות ממתכת, לפגיעות תוגן על ידי 
באזור הזנב בו האשפה ומתקני  במיוחד

 ההיפוך עלולים לפגוע בצנרת. 

 98.  

ניפלים חשופים לפגיעה בדגש לאזור   
הזנב, יוגנו באמצעות פחיות הגנה 

 ממתכת.  

 99.  

מערכת כריזה בצד ימין של הרכב ליד   
השוקת שתאפשר לעובדים בעמדת 

 ההפעלה לדבר עם הנהג. 

  .100 מערכת כריזה

המערכת תכלול מצלמה אחורית ומסך   
בתא הנהג, המערכת תהיה מוגנת בפני 

מים ופגיעה מכנית, המצלמה תותקן 
 בקופסא אטומה למים. 

מצלמה 
 אחורי

101.  

מתח מערכת החשמל יהיה זהה למתח   
 24מערכת החשמל של שלדת הרכב )

 וולט(. 

מערכת חשמל 
דרישות 
 כלליות

102.  
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נפילת מתח בכל החוטים לא תעלה על   
 ממקור המתח לאביזר הרלוונטי.   10%

 103.  

הרתמות או צינורות המיגון למעט אלו   
העוברים בתעלות, יחוזקו בעזרת 

חבקים במרחק של חצי מטר אחד 
 מהשני לכל אורך מסלולן.  

 104.  

נעלי הכבל והסופיות יהיו בהתאם   
למקובל בתעשיית הרכב ויתאימו 

לקוטר הפתילים. נעלי הכבל יילחצו 
 באמצעות מכשיר לחיצה. 

 105.  

מקומות המעבר דרך מרכב הארגז או   
 הרכב יהיו מוגנים.

 106.  

הפתילים יהיו מסומנים על פי צבעים   
ו/או מספרים על פי השיטה הקיימת 

 בשלדה.  

 107.  

פתילים יהיו שלמים )לא ייחתכו שלא   
לצורך(. אין לחבר כבלים או תילים 

 באמצעות סרט בידוד דביק. 

 108.  

הארקות לגוף תבוצענה תוך הקפדה על   
ניקוי שטח החיבור והרכבת דיסקיות 

קפיציות וכוכב מצופות קדמיום או 
 שעברו פסיבציה.  

 109.  

פתילי הארקה ראשיים לארגז יהיו   
 2.5בעלי שטח חתך מינימאלי של 

 ממ"ר. 

 110.  

מהלך החוט ברכב יבטיח מניעת פגיעות   
 מכאניות.  

 111.  

יובלו בצנרת כל החוטים והרתמות   
מיגון שרשורי או בתוך שרוול ממתכת. 
הצינורות יחוברו זה לזה ולצרכנים על 

ידי מחברים מקוריים. אין להשתמש 
 באטימה באמצעות סיליקון.  

 112.  

כל המתגים, לחצנים, קופסאות פיקוד   
 IP 55וחיבור יהיו מוגנות על פי תקן 

לפחות ומותאמים לעבודה קשה בתנאי 
סביבה קשים, כולל שטיפה ע"י סילון 

 מים בלחץ.  

 113.  

כל אורות האזהרה  במרכב יחווטו   
 ללוח בקרה בתא הנהג. 

 114.  

כל מערכות החשמל תחוברנה דרך   
 נתיכים מתאימים.  

 115.  

מקומות המעבר דרך מרכב הארגז או   
הרכב יהיו מוגנים בצינור שרשורי בתוך 

 שרוול ממתכת. 

 116.  

כל הממסרים והנתיכים של המרכב   
יהיו ברמת איכות של השלדה, ירוכזו 

 117.  
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לקופסא אחת קלה לגישה, מוגנת 
. כל הממסרים IP55ואטומה בדרגה 

 יהיו חליפיים זה עם זה.  
  .118 צביעה   
יש לצבוע שתי שכבות צבע יסוד   

מיקרון כל אחד  30-50אפוקסי בעובי 
)יבש(, ושתי שכבות צבע עליון אפוקסי 

מיקרון )יבש(. סה"כ עובי  30-50בעובי 
 מיקרון )יבש(.   150הצבע לפחות 

 119.  

  .120  גוון הצבע בהתאם לדרישת  הרשות.   
מערכת הדחס תפעל כנגד קיר דוחף   

המונע ע"י בוכנה טלסקופית אשר 
בצידה האחד רתומה לעמוד מרכזי 

המותקן על ארגז הדחס, וצידה האחר 
 רתום לקיר הדוחף. 

מערכת 
 הבוכנות

121.  

הבוכנה הטלסקופית תאפשר בעת   
פריקה, דחיפת הקיר המרכזי בפעולה 

רציפה אחת עד קצה הארגז, ותיסוג 
ללא צורך בהתערבות המפעיל בעת 
דחיסת אשפה, כנגד לחץ הידראולי 

 מכוון מראש.  

 122.  

מוטות בוכנה גלויים העשויים להיפגע   
מאשפה או מפגיעות מכאניות אחרות 

 יהיו מצופי כרום ומלוטשים. 

 123.  

מוטות הבוכנה בכל הצילינדרים יהיו   
 מלוטשים.  

 124.  

כל הפינים של הבוכנות ושל צירי   
הסיבוב יהיו מאובטחים נגד סיבוב ונגד 

 שליפה. 

 125.  

אבטחת פיני הבוכנות יהיה באמצעות   
 ברגים ולא ריתוך.  

 126.  

כאשר קיימת מערכת פנאומטית בחלק   
 הייעודי: 

* המערכת תוזן אך ורק ממיכל השרות 
 של הרכב. 

* לחץ המערכת יתאים ליכולת אספקת 
 האוויר של הרכב.

 200%* על המערכת לעמוד בלחץ של 
 מלחץ העבודה 

 לפחות.    
* יש להשתמש בחומרים המשמשים 

 את תעשיית הרכב. 
ע עם פינות * הצנרת תוגן בנקודות המג

 וקדחים.

מערכת 
 פנאומטית

127.  

 2פנסי לד לתאורת עבודה מאחור +  2  
פנסי לד תחתיים בצידי הארגז 

מערכת 
 תאורה

128.  
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 המופנים לחלק האחורי של המשאית. 
מערכות התאורה האחוריות של הרכב   

לא יוסתרו ע"י מערכות שונות של 
 הדחס.  

 129.  

הפנסים האחוריים של השלדה יותקנו   
בתוך התקני הגנה סגורים מפלדה אשר 

יגנו על הפנסים מפגיעות מכאניות. 
החלק האחורי יהיה עשוי רשת הגנה  

המותקנת על צירים שתאפשר גישה 
נוחה לפנס ותינעל למקומה עם ברגיי 
 פרפר; הרשת לא תסתיר את הפנס.  

 130.  

החיבור בין הפנס לחיווט יהיה   
באמצעות מחבר )"קונקטור"( שיותקן 

 מחוץ להתקן ההגנה.  

 131.  

התאורה הצידית של המרכב תהיה על   
 פי דרישות משרד התחבורה. 

 132.  

המנורה המהבהבת על גג הרכב תהיה   
מוגנת ברשת פלדה. מבנה החלק 

הקדמי של המגן ימנע פגיעה של ענפי 
 עצים בפנס.  

 133.  

פסים זוהרים בחלק האחורי של   
המרכב יורכבו בהתאם להתקנות 

התעבורה ולא יוסתרו ע"י מערכות 
 הדחס. 

 134.  

בחלקו האחורי של הארגז יותקנו בצד   
מעמדים לכלי עבודה )את, יעה,  3ימין 

 מטאטא כביש וכדומה(.  

מעמד לכלי 
 עבודה

135.  

תא אחסון לכלי נהג )ככול ויש מקום   
עצירה, משולש בשלדה(, משולשי 

אזהרה צינור מילוי אוויר, ידית הרמת 
תא נהג , יורכב על הרכב, תא אחסון 
מחוץ לתא הנהג הניתן לנעילה )ככול 

 ויש מקום בשלדה(

  .136 תא אחסון

    ההתחברות לשלדת הרכב
תהיה בהתאם לדרישות יצרן 

 הרכב. 
  שיטת הריתום של המרכב

לשלדה תאפשר גמישות בין 
הארגז לבין השלדה על מנת 

למנוע סדקים בשלדה או 
 במרכב.  

 .אין לבצע ריתוכים לשלדה 

  .137 חיבור לשלדה

כל ההגנות התת רכביות בצידי המרכב   
ומגיני הבוץ על בתי גלגל המרכב יהיו 

 בהתאם לתקנות התעבורה. 

  .138 מגיני צד ובוץ
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על המרכב בחלקו הקדמי, בצד שמאל,   
יותקן התקן לקליטת מטף כיבוי אש 
שבשימוש הרשות, ההתקן לא יבלוט 

 מרוחב מרכב הדחס. 

  .139 מטף כיבוי 

על החלק האחורי של המרכב יותקנו   
שתי לוחיות זיהוי עם תאורה כנדרש 

 בתקנות התעבורה.  

  .140 לוחית זיהוי

לכל אורך הגג יורכב מוט מתכת עליו   
יתחבר המפעיל בעת הימצאותו על גג 

 הארגז.

התקן עבודה 
 בגובה

141.  

בתוך תא הנהג של הרכב יורכב במקום   
נראה לעין וקל לקריאה, שעון שיראה 

בקריאה מצטברת את השעות 
שהמערכת הייעודית נמצאת בפעולה 

 )שעות עבודת מפרש הכוח(.  

מד שעות 
 תפעול

142.  

חומרי אומים ולולבים יוגדרו ע"פ תקני   
SAE  אוDIN  ויהיו ברמת חוזק

Grade 8.8   .לפחות 

ברגים 
 ואומים

143.  

  .144  כל התבריגים יהיו מילימטריים.    
כל הברגים יאובטחו בדיסקיות   

קפיציות. האומים יהיו אומי אבטחה 
 עצמית.  

 145.  

ברגים, אומים ודיסקיות יהיו   
 והוצאת מימן.   מגולוונים עם פסיבציה

 146.  

יש להשתמש באומים בעלי אבטחה   
עצמית או לחילופין הידוק במומנט 

 מתאים.  

 147.  

כל חלקי הגומי והפלסטיק יהיו   
ובפני כל  UVעמידים בפני קרינת 

הנוזלים במערכת כגון מיצי אשפה, 
מים, נוזלים הידראוליים, שמני רכב 

 וחומרי סיכה.  

  .148 גומי ופלסטיק

המרכב יכלול מהפך  -דרישה לפי   
 מ"ק. 8עד  4.5להיפוך מכולות בנפח 

זרועות 
להיפוך 
 מכולות

149.  

הספק ידאג שמנגנון היפוך המכולות   
יהיה מותאם לסוגי המכולות הקיימות 

 ברשות.

 150.  

מבנה מהפך המכולות יבטיח שידו של   
המפעיל לא תוכל להיתפס בין משטחי 

 גזירה שנוצרים בעת תפעול המהפך. 

 151.  

  .152  ק"ג. 4000כושר הרמה של לפחות   
כושר ההרמה המעשי יוגבל כך שבעת   

הרמת מכולת הסרן הקדמי של השלדה 
 לא יתרומם. 

 153.  

תתאפשר הפעלה ידנית בה על המפעיל     154.  
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לשמור על מנגנון ההפעלה במצב לחץ 
 כל עוד הוא מפעיל את המערכת. 

 150%ההתקן יעמוד בבחינת עומס של   
מהעומס המתוכנן לעבודה ללא עיוות 

 שיורי. 

 155.  

בוכנות ההפעלה יהיו מוגנות מפגיעות   
המכולות, וצינורות גמישים ללא עיוות 

 שיורי.  

 156.  

יתאפשר כיוון קל של המכולה אל תוך   
נקודות הסיבוב על שפת השוקת 

 לקראת ההיפוך.

 157.  

על מנת לאפשר היפוך נוח של מכולה   
מ"ק, מידת הרוחב  8בנפח 

המינימאלית בין זרועות המהפך 
 8במרכבים המיועדים להיפוך מכולות 

 מ"ק.  

 158.  

    159.  
המיסוב יתבסס על אחת משתי   

 האפשרויות הבאות:

  פינים עשוייםSt52  עם ציפוי

כרום ניקל ובוקסות ברונזה 

 )עם חומר מפחית חיכוך(. 

  פינים עשוייםSt52  עם ציפוי
כרום ניקל ומיסבים 

גליליים/כדוריים איכותיים 
 בלי סיכה

לא תידרש סיכה של הצירים בתדירות 
 גבוהה מפעם בשבוע. 

 160.  

  .161 אחריות חודשים לפחות. 18  

 

 

 (/Xדרישות טכניות  לשלדת משאית לכל מרכבי הדחס ומרכב הגזם )נא לסמן  .5
 

 
ככל  /X דרישות טכניות נושא #

שמוצע 
פריט 
שווה 

 -ערך 
טון להרכבת מרכב  26המשקל הכולל של השלדה עד    .1

 דחס "פושר":
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  ומעלה מ"ק18מתאים להרכבת מרכב דחס 
  6 –הנעהX2 

  מטר 5.5עד  –מרחק בין סרנים 

  כ"ס לפחות 310 –הספק מנוע 
התקנת   .2

מערכת 
 איתור

 הספק ידאג להתקין מערכת איתוראן או שווה ערך על גבי 
 המשאית  עפ"י החלטת הרשות.

  

הספק יקבל מהרשות את סוג המערכת הנדרשת טרם 
 יספק את המשאית לרשות.

  

מפרטים   .3
טכניים לכל 

 הגדלים

על המשאית להיות מותאמת מראש על ידי היצרן לתקן 
 .1חלק  5273ישראלי 

  

   ESR ומערכת   ESP מערכת בקרת יציבות -יציבות    .4
צינור הפליטה יהיה עילי בשלדות  -מערכת פליטה    .5

 להרכבת 
 .מרכבי דחס

  

הרכב יצויד בתיבת הילוכים אוטומטית  -תיבת הילוכים    .6
 מלאה 

 . או רובוטית

  

  –הנדסת אנוש    .7
  תא הנהג יהיה בעל מבנה קצר עם חזית אנכית

)"טלוויזיה"(; התא יכלול מערכת שיכוך 
 מתאימה

  בנוחיות ואמינות הרכב יאפשר הפעלתו
 מרביים, לנהג ואנשי התפעול

 נהג יהיה בגימור איכותי חלקו הפנימי של תא 

  מושב הנהג יהיה בעל שיכוך רב כיווני ונוח
 לנסיעה ועם מנגנון לכוונון משקל הגוף

  המושבים יצוידו בחגורות בטיחות, משענות
 ראש וידיות אחיזה

  ,חלונות בשני הצדדים בהפעלה חשמלית
 של מקוריים 

 יצרן השלדה
  מגיני שמש פנימיים 

 שמשת החזית תצויד פס כהה בחלקה העליון 
  הפשרת אדים )חימום ומיזוג( לשמשה קדמית

 ולשמשות צד, מופעלת ע"י הנהג
 ניתנות לקיפול, ויאפשרו  מראות הצד יהיו

 לנהג לראות 
 את החזית ואת הפינות האחוריות של המרכב

 ידיות  מדרגות עליה לתא הנהג מחוספסת עם
 .אחיזה מחוץ ובתוך התא

 מערכת מולטימדיה, ושני רמקולים. 

  
8.   
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ככל  /X דרישות טכניות נושא #
שמוצע 
פריט 
שווה 

 -ערך 
 בקרת אקלים:   .9

  ,תא הנהג יצויד עם מערכת חמום ומיזוג אוויר
המסוגלת לספק תנאי סביבה נוחים לנוסעים 
בתא הנהג בתנאי אקלים המצוינים במסמך 

 .זה
  מערכת מיזוג האויר תהיה מקוריות של יצרן

 השלדה

  

לוח השעונים או לוח המחוונים יכלול לפחות  -שעונים   .10
את השעונים המקוריים הבאים: מד מהירות ומד 

 , ,מד דלק מרחק בק"מ, מד טעינה
טמפ' שמן, לחץ שמן טמפ' מים במנוע, לחץ אוויר, 

, מד סיבובי  טמפ' ממיר ותיבת הילוכים אוטומטית
 מנוע ושעון זמן.

  

ומנורות אזהרה לאירועים מערכות התראה קוליות    .11
 נמוך של חריגים במערכות הבאות: חום מנוע, מפלס

נוזל קירור, לחץ שמן מנוע, סיבובי יתר של המנוע, חום 
ממסרת, לחץ אוויר, מערכת בלמים, נורית )ללא 
התראה קולית( בעת הפעלת המשאבה במערכת 

 .הייעודית

  

נהגים על פי התקינה  הרכב יצויד בטכוגרף לשני   .12
 הישראלית.

  

השלדה תסופק עם מערכת אימובילייזר ונעילה    .13
 .מרכזית עם שלט

  

השלדה תסופק עם ערכה להחלפת גלגל  -כלי נהג   .14
חילוף, משולשי עצירה, משולש אזהרה, צינור מילוי 

 . נהג אוויר, ידית הרמת תא

  

   בהתאם לדרישות האשכול. –צבר    .15
מערכת התראות לנהג תותקן  -מערכת התראות לנהג    .16

המתריעה על מצבי סכנה דרישות תקינה ישראליות 
 : ו', וכן 364תקנה 
  התראה קולית על סטייה לא מתוכננת מנתיב 
  התראה קולית על אי שמירת מרחק בטוח  

  התראה קולית לפני התנגשות חזיתית ברכב
  או אופנוע 

  התראה קולית לפני התנגשות חזיתית בהולך
 רגל ואופניים

  

   חודשים לפחות 18 אחריות  .17
 

 

ביצוע "האחזקה והטיפולים", כולל טיפולים יזומים ותוכנית הטיפולים,  -שירותי תחזוקה .6
 :ובכלל זה ,לרכב ולדחס
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טיפול מונע ואחזקה שוטפת כנדרש על ידי היצרן, ובכלל זה ביצוע סיכה והחלפת שמנים ומסננים למיניהם  6.1
היצרן ו/או על ידי המוסך המרכזי כמקובל וכנדרש לגבי משאיות מסוג במועדים ובתדירות שנקבעו על ידי 

זה. טיפולים יזומים כפי שהוגדרו ע"י יבואן/יצרן מרכב הדחס לרבות כיול טכוגרף לפי תקן משרד 
 התחבורה

 
  .טיפולים יזומים וביקורת חודשית או בהתאם לצורך או כנדרש בהתאם להוראות משרד התחבורה 6.2

 
  .ים, עבודות חשמל, עבודות תחזוקה ותיקון מכשור ומתיקונים מקוריים, לרבות מזגןתיקונים מכאני  6.3

 
 

כל טיפול ו/או בדיקה הנובעים מהוראות הרשויות ודיני בטיחות בתעבורה, לרבות בדיקות חורף, וכל טיפול  6.4
 .עליו יורה המנהל

 
 .הכנת משאיות לרישוי השנתי, והעברתה מבחן רישוי שנתי 6.5

 
 

 .שבר ותקלות אחרות, הנובעות מבלאי סביר ורגיל כפי גילה של המשאיתתיקון תקלות  6.6
 

 .שעות ביממה 24חילוץ ותיקוני דרך בקשר לטיפולים המצוינים בסעיפים לעיל  6.7
 

 
 .לרבות שימוש במוקד בשעות הלילה ו/או בטלפון בשעות הפעילות הרגילה שיופעל, ע"י הספק 6.8

 
 :שירותי התחזוקה לא יכללו את האמור להלן 6.9

או של מי שמשתמש  החברה הכלכליתתיקון נזק או פגם עקב תאונה או עקב רשלנות של  6.9.1
  .החברה הכלכליתאו בזמן שהיה ברשותה של  החברה הכלכליתבמשאית מטעם 

תיקון נזק או פגם כתוצאה מגניבה, פריצה או שריפה, וזאת אף אם המשתמש במשאית לא  6.9.2
 .החברה הכלכליתקיבל את רשות 

שמשות ושברים קלים של חלקי פלסטיק ו/או בקליט, החלפת צמיגים ונורות, תיקון שבר של  6.9.3
 תיקוני צבע ופחחות, צמיגים ורחיצה

חילוץ ותיקוני דרך גם לתקלות שאינם במסגרת הוראות יצרן ו/או המפרט המצורף להסכם  6.9.4
 .זה

 , לרבותהחברה הכלכליתם על פי הוראות היצרן וייביהוספת תוספים למיניהם שאינם מחו 6.9.5
 .תוסף דלק, תוסף שמן, נוזלים למתיזי מים וכיו"ב

     .תקלה שניתן היה למנוע באמצעות טיפול שוטף על פי הוראות היצרן ו/או הוראות נספח זה 6.9.6
 
 

 .משאית -שרותי האחזקה והתחזוקה    .7
 

 ,במהלך תקופת ההסכם, מתחייב הספק להעניק את שרותי התחזוקה למשאית, במסגרת הצעתו במכרז 7.1
 ף.לתשלום נוס החברה הכלכליתידרש בלא שת

 
מוסכים המורשים או בהספק יבצע את כל הטיפולים, התיקונים והאחזקה של המשאית, והם יבוצעו  7.2

במוסך הראשי, לפי העניין, אף אם מדובר בטיפולים, תיקונים או אחזקה, אשר אינם באחריות הספק, עפ"י 
 .ההסכם ונסח זה

 
 :יבוצעו במוסך המרכזי ו/או במוסך מורשה, כמפורט להלןכל הטיפולים שינתנו למשאית,  7.3
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  .ביצוע טיפולים יזומים יעשה במוסך במרכזי ו/או במוסך מורשה 7.3.1
יעשה במוסך המרכזי, זולת אם ניתנה הוראה  -תיקון תקלות שבר או תאונה או גניבה או נזק אחר  7.3.2

אחרת ע"י גורם מוסמך  אחרת בכתב, ע"י הספק, ובמקרה של תקלת שבר, זולת אם ניתנה הוראה
 .אצל הספק

הטיפולים היזומים ו/או שוטפים ו/או המונעים, במועדים שנקבעו על ידי היצרן במספר הנחיותיו או  7.3.3
  .ובמועדים שנקבעו על ידי המוסך המרכזי, על הנחיותי

ע תביא את המשאית לביצוע הטיפולים היזומים ו/או השוטפים והמונעים, במועד שנקב החברה הכלכלית 7.4
  .החברה הכלכליתלכך בתוכנית הטיפולים או כפי שיקבע בין הספק לבין 

 .תיקון תקלות שבר יעשה בעת הצורך וללא תיאום מראש 7.5
הבאת המשאית למוסך לצורך ביצוע טיפולים היזומים למשאית ולמרכב הדחס, בתדירות כפי שנדרשת על  7.6

  ק.ריות הספפי הוראות היצרן והמוסך המרכזי או על פי כל דין, תהא באח
את המשאית למוסך בשעות  החברה הכלכליתבכל הקשור לטיפולים היזומים השוטפים והמונעים, תביא  7.7

 .הפעילות שלו
החברה משאית הנכנסת לטיפול במוסך, כשהדחס נקי ושטוף כראוי תלווה ברשימת תקלות בכתב מאת  7.8

 "(להלן : "רשימת התקלות( הכלכלית
, לרבות חברה הכלכליתת, הבעיות והליקויים במשאית הידועים לברשימת התקלות יפורטו כל התקלו 7.9

 .בעיות וליקויים אשר תיקונם ו/או הטיפול בהם אינו מכוסה על פי נספח זה ,תקלות
תהא רשאית להוציא מהמשאית שתימסר למוסך, את כל חפצי הערך והמיטלטלין,  החברה הכלכלית 7.10

הספק ו/או המוסך לא יהיו אחראים לפריטים הנ"ל, בכל מקרה, , שאינם שייכים למכלולים של המשאית
  ר.אשר יושארו במשאית כאמו

נתגלתה תקלה שבר במשאית במהלך שעות הפעילות, לא תמשיך המשאית בנסיעה, והתקלה שנתגלתה  7.11
 .תדווח בהקדם למחלקת השירות של הספק

הוראת המוסך שלא  לא עצרה המשאית מיד כשאמור היה נהג סביר לדעת על קרות התקלה, או שהופרה 7.12
מוגבלת לתיקון תקלת ה, להמשיך בנסיעה לאחר קרות התקלה, תהא אחריותה של הספק על פי נספח ז

תהא מחויבת בכל נזק נוסף או להחמרה שאירעו בגין המשך  החברה הכלכליתהשבר המקורית שאירעה, ו
 .הנסיעה

בהתאם להוראות בסעיפים  תהחברה הכלכליהתגלתה תקלת שבר במשאית שלא בשעות הפעילות, תפעל  7.13
 , או כל מספר אחר שיודע ל("מוקד החילוץ" -להלן )תדווח על התקלה למוקד החילוץ של הספק  ,לעיל

 .על ידי הספק מעת לעת, ומוקד החילוץ הוא שיורה את אופן הטיפול בתקלה החברה הכלכלית
הספק ביחס לשימוש הראוי בהוראות היצרן ו החברה הכלכליתעל הספק תחול החובה הבלעדית, ליידע  7.14

 .והסביר שיש לעשות במשאית ובמרכב הדחס ובדבר הטיפולים שיש לבצע בה
לא תישמע בטענה כי טיפול כלשהו לא בוצע על ידה מאחר ולא ידעה כי עליה  החברה הכלכליתמשעשתה כן  7.15

 .לבצעו
 .יבוצעו ע"י ניידת השרות החברה הכלכליתתיקונים קלים שניתן לבצעם במתחם  7.16
 חודשים או עפ"י הצורך 24 -כיול הטכוגרף, אחת ל 7.17

 
  דחס –שירותי האחזקה והתחזוקה   .8

במהלך תקופת ההסכם, מתחייב הספק להעניק את שרותי התחזוקה למרכבי הדחס, במסגרת הצעתו  8.1
  .לתשלום נוסף החברה הכלכליתבמכרז, בלא שתידרש 

הדחס, והם יבוצעו במוסכים המורשים או בצע את כל הטיפולים, התיקונים והאחזקה של יחידת יהספק  8.2
תיקונים או אחזקה, אשר  ,במוסך הראשי או במוסכי ספק הדחס, לפי העניין, אף אם מדובר בטיפולים

 .אינם באחריות הספק, עפ"י ההסכם ונספח זה
בהתאם  וכל הטיפולים שיינתנו ליחידת הדחס, יבוצעו על ידי הספק של הדחס וע"ח הספק ובאחריות 8.3

  ן:כמפורט להל לנספח,
 .ע"י איש ניידת שרות החברה הכלכליתיבוצע בחניון  -טיפול חודשי באחזקתה מונעת  8.3.1
 .תקינות צנרת הידראולית 8.3.2
 .ביטול חופש במפרקים ואוזניים לבוכנות 8.3.3
 .תקינות מזיזים 8.3.4
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 .תקינות משאבה הידראולית 8.3.5
 . גירוז בנקודות הדרושות לגירוז 8.3.6
 .ריתוך סדקים ותיקוני פחחות כלליים 8.3.7
 .זוקת מערכת החשמלתח 8.3.8
 .תחזוקת מערכת הידראוליקה לרבות תחזוקת בוכנות הידראוליות 8.3.9

 .החברה הכלכליתביקורת שבועית למרכב הדחס, בחניון  8.3.10
 .טיפול חצי שנתי 8.3.11
טיפול שנתי לפי הנחיות היצרן הכולל בין יתרת כלי הרכב לספק החלפת שמנים ומסנן שמן,  8.3.12

 .במידת הצורךביטול חופשים והחלפת תותבים ופינים 
 / , ע"י בודק מוסמך, של כל מתקן הרמה / הנפה וזרועות להרמה(חודשים 14-אחת ל)בדיקה תקופתית  8.4

 ., זרועות הרמת מכולותק"ג1,000הנפה, של מתקן של 
אם נתנה הוראה אחרת  תיעשה במוסך המרכזי, זול -תיקון תקלות שבר או תאונה או גניבה או נזק אחר  8.5

 .ך אצל הספקמבכתב, ע"י הספק, ובמקרה של תקלת שבר, זולת אם ניתנה הוראה אחרת ע"י גורם מוס
  .במקרה של תקלה בדחס שלא מאפשרת המשך עבודה או כל תקלה אחרת יש ליצור קשר מידית עם הספק 8.6
ו על ידי היצרן בספר הנחיותיו או הטיפולים היזומים ו/או השוטפים ו/או המונעים, יבוצעו במועדים שנקבע 8.7

במועדים שנקבעו על ידי המוסך המרכזי, על פי הנחיותיו והכל בהתאם לתוכנית הטיפולים שצירף המציע 
 .במכרז

הספק יביא את המשאית לביצוע הטיפולים היזומים ו/או השוטפים ו/או המונעים, במועד שנקבע לכך  8.8
  .תהחברה הכלכליבתיאום מראש, בין הספק לבין 

 .תיקון תקלות שבר יעשה בעת הצורך וללא תיאום מראש 8.9
הבאת המשאית למוסך לצורך ביצוע הטיפולים היזומים ליחידת הדחס, בתכיפות כפי שדרשת על פי  8.10

 .על חשבונה החברה הכלכליתהוראות היצרן והמוסך המרכזי או על פי כל דין, תהא באחריות 
את המשאית למוסך בשעות  החברה הכלכליתונעים, תביא בכל הקשור לטיפולים היזומים, השוטפים והמ 8.11

  .הפעילות שלו
משאית נכנסת לטיפול ביחידת הדחס, כשהדחס נקי ושטוף כראוי תלווה ברשימת תקלות בכתב מאת  8.12

 ת"(להלן: "רשימת התקלו) החברה הכלכלית
, לרבות הכלכלית חברהברשימת התקלות יפורטו כל התקלות, הבעיות והליקויים ביחידת הדחס הידועים ל 8.13

 .תקלות, בעיות וליקויים אשר תיקונים ו/או הטיפול בהם אינו מכוסה על פי נספח זה
תהא רשאית להוציא מהמשאית שתימסר למוסך, את כל חפצי הערך והמיטלטלין,  החברה הכלכלית 8.14

 .שאינם שייכים למכלולים של המשאית
 .נ"ל, אשר יושארו במשאית כאמורבכל מקרה, הספק ו/או המוסך לא יהיו אחראים לפריטים ה 8.15
  :התחזוקה לא כוללת פעולות כדלהלן 8.16

שבר ו/או הרס של מערכות ההפעלה כתוצאה מהתנגשות או נסיעה לאחור או שימוש לא נאות  8.16.1
 .וגס

 .הרס מערכות כתוצאה משימוש בניגוד להוראות ההפעלה של היצרן 8.16.2
ף אם המשתמש במשאית תיקון נזק או פגם כתוצאה מגנבה, פריצה או שריפה, וזאת א 8.16.3

 .החברה הכלכליתוביחידת הדחס לא קיבל רשות 
 .פגעי טבע 8.16.4
במקרה נזק מגוף זר באשפה כגון גושי בטון גדולים או ברזלים גדולים אשר עשויים לחרוץ  8.16.5

  .חריצים בארגז הדחס או לגרום לעקום הבוכנה, הספק לא תכסה הנזק
ראולית תיפגם לא יכוסה הנזק במידה והדחס יופעל ללא שמן הידראולי ומשאבה היד 8.16.6

 .במסגרת הסכם זה
אם כתוצאה מסיבה כלשהי גוף שאינו מוסמך יטפל במערכת הדחס והספק לא תהיה  8.16.7

 .אחראית לנזקים שייווצרו
לקבל את המגיע לה מכוח פוליסת הביטוח  החברה הכלכליתאין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של  8.17

 .את מבלי להטיל כל חבות על הספקבשל האירועים הנ"ל, או חלקם, וז
בהוראות היצרן והספק ביחס לשימוש הראוי  החברה הכלכליתעל הספק תחול החובה הבלעדית, ליידע  8.18

 .והסביר שיש לעשות במשאית ובדבר הטיפולים שיש לבצע בה
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ליה לא תישמע בטענה כי טיפול כלשהו לא בוצע על ידה מאחר ולא ידעה כי ע החברה הכלכליתמשעשתה כן  8.19
  .לבצעו

וסמכות מקצועית בכל מקרה של חילוקי דעות בנושא קביעת רשלנות תקבע פגישה בין מנהל מוסך הספק  8.20
  ., במקרה של אי הסכמה בין הגורמים תקבע דעתו של היועץ במכרזמטעם החברה הכלכלית

  
 משאית אשפה בליסינג תיפעולי פירוט תנאי ההתקשרות .9

 
 השימוש במשאית:

פי כל דין, ולא לגרום להם כל נזק או מתחייבת לעשות במשאית שימוש הוגן וזהיר ועל החברה הכלכלית 9.1
 קלקול בזדון.

מבוטחות ביטוח חובה + מקיף כאמור בסעיף  יאכשה לחברה הכלכליתהספק מתחייב למסור את המשאית  9.2
 חוזה.על סעיפיו הקטנים ב 8

 
טלפון סלולריים, מכשיר קשר ואנטנה,  למכשירילהתקין דיבוריות  לחברה הכלכליתהספק נותן הסכמתו  9.3

ככל הניתן לרכב.  התקנת המכשירים תיעשה באופן מקצועי כך שיגרם נזק מופחת פנסים מהבהבים וכו'.
 .שניתנת לרכב ע"י יבואן הרכב ותבוצע ע"י מתקינים מוסמכים ההתקנה תיעשה באופן שלא יפגע באחריות

 
 החברה הכלכליתבאביזרים הנלווים שיותקנו ע"י  צאה מתקלההספק לא יהא אחראי להשבתת הרכב כתו 9.4

 .מי מטעמהאו 
 

לספק הדלק ללא קשר למתן  החברה הכלכליתמובהר בזאת כי התשלום בגין חיוב הדלק ישולם על ידי  9.5
 השירות הכלול בחוזה זה.

 
צעות אוטומטיים הנמצאים ברשותה באמ להתקין התקני תדלוק להחברה הכלכליתהספק נותן הסכמתו  9.6

 ההתקנה. מתקין מורשה לביצוע
 

 לקיים אחר האמור להלן: במשאיתמתחייבת להנחות כל נהג שינהג  החברה הכלכלית 9.7
 

 המשאית. לנהוג במשאית כשברשותו רשיון נהיגה תקף לסוג 9.7.1
 משקאות חריפים ו/או סמי הזייה ו/או סמים לא להשתמש במשאית כשהוא נמצא תחת השפעת 9.7.2

 למטרות בלתי חוקיות. מרדימים ולא ישתמש במשאיתנרקוטיים ו/או סמים 
 לא לגרום למשאית נזק כלשהו בזדון. 9.7.3
 אלא אם נקבע אחרת בפוליסת הביטוח. לא להסיע במשאית נוסעים בשכר ו/או בתמורה, 9.7.4
 משאית אחר ו/או כל חפץ אחר. לא להשתמש במשאית לגרירה ו/או לדחיפה של 9.7.5
 לא להשתמש ו/או לנהוג במשאית לתחרות. 9.7.6
 הביטוח, או שיהיה בו כדי להפר תנאיה. להשתמש במשאית באופן שיגרום לביטול פוליסת לא 9.7.7
 חנייה, ולו לזמן קצר בלבד. לא להשאיר את מפתחות משאיות בתוך הרכב בעת 9.7.8
 החוק ו/או לא להעמיס מטען מעבר למורשה. לא להסיע במשאית נוסעים מעבר למורשה על פי 9.7.9

 בתחומי שטח מדינת ישראל ושטחים שבשליטתה בה אלאלא לנסוע במשאית ולא להתיר שימוש  9.7.10
 בלבד.                     

 לסוג המשאית שברשותו. לא לנסוע בכבישים ובדרכי עפר שאינם מותאמים 9.7.11
 לא תעביר ו/או תשכיר את משאיות ו/או חלק מהן. 9.7.12
החברה ו, והיה החברה הכלכליתלעניין אחריות  למען הסר ספק ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה 9.7.13

 9.7 ףמהוראות סעי לא קיימו הוראהו/או עיריית יקנעם  החברה הכלכליתכל נהג מנהגי  ו/או הכלכלית
ג' שלא יהיה  בכל נזק שיגרם למשאית ו/או לספק ו/או לצד החברה הכלכליתהקטנים, תישא  על סעיפיו

 1975 –תשל"ה  ת דרכיםדין לעניין חוק הפיצויים לנפגעי תאונו מכוסה בביטוח צד ג' או בביטוח על פי
 .1970 –תש"ל  ,ו/או פקודת ביטוח רכב מנועי (נ"ח)

 תעבורה ועבירות על פי חוקי עזר עירוניים, לרבות הגיעו לידי הספק דו"חות/כתבי אישום בגין עבירות 9.7.14
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ובקשר אליה, הספק  משאיתהעבירות חנייה שבוצעו בתקופת השכירות של 
. החברה הכלכליתהאישום כאמור לעיל, על שם  יסב את הדו"חות/כתבי

פיגור בתשלום הקנס  ולא הוסב הדוח על ידי הספק וכתוצאה מכך יגרם במידה
ו/או  החברה הכלכליתפיגורי התשלום על  לא יחולו תשלומי הריבית בגין

 הנהג.
 

לשלם את תהיה רשאית  והחברה הכלכליתהספק יגיש לרשות את הדו"ח בהקדם האפשרי לאחר קבלתו  9.8
  ככל שהדבר ניתן מבחינת הדו"ח ועל פי כל דין. הדו"ח ללא הסבת הדו"ח

 
 כאמור: רשאית לצבור בשנה לכל משאית בנפרד ק"מ החברה הכלכלית 9.9

 
 ק"מ לשנה. 25,000שלדה עם מרכב דחס  9.9.1

 
כלשהו בגין  בהפרש תמורה הספקכחריגה ולא תזכה  לא תחשב  10%מוסכם בין הצדדים כי חריגה של  9.9.2

יהיה  10% –מרחק הנסיעה בפועל. בגין חריגה העולה מעבר ל  הפער בין מרחק הנסיעה המוקצה לבין
ועוד מע"מ לכל ק"מ ₪  1בסיס של  בגין כל ק"מ. התחשבנות כאמור תעשה על הספק זכאי לתוספת,

שהרכב הוחזר טרם תום תקופת  שנת התקשרות או במועד תום תקופה חלקית ככל במועד תום כל
 רות.ההתקש

 
 קצין בטיחות בתעבורה .10

 
דין כפי שתעודכנה מעת לעת. קצין הבטיחות  הספק יעמיד קצין/ני בטיחות בהיקף הנדרש על פי הוראות כל 10.1

כל הוצאותיו,שכרו, ביטוחו  החברה הכלכליתמורשה ומוסמך כחוק ויועמד לטובת  יהיה קצין בטיחות
 וכיוצ"ב של קצין/קציני הבטיחות יחולו על הספק.

 
ו/או  החברה הכלכליתקציני הבטיחות לבין ן מעביד", כמשמעותם בחוק, בי –ולא יהיו קשרי "עובד  אין 10.2

 הספק.
 

 תיקוני דרך  .11
 

איש קשר מקצועי שיעמוד  החברה הכלכלית הספק מתחייב בזאת להעמיד כחלק מביצוע חוזה זה לרשות 11.1
הסר ספק מובהר בזאת  יפור. למעןבכל ימות השנה, להוציא יום כ ,20:00לשעה  05:00 לרשותה בין השעות

לטיפולים /  סטנדרט נאות של מתן שירות לקריאות / תלונות / פנייה כי איש השרות של הספק יפעל תחת
 הקשר והאחריות לאיכות השירות יחולו על הספק בלבד. חילוץ / גרירה וכיוצא בזאת. מובהר כי עלות איש

 ______שם איש הקשר ___________ תפקיד__           

 טלפון נייד _________ טלפון נוסף__________           

מיידית עם קבלת קריאה לעזרה מהנוהג ברכב  במקרה של תאונה ו/או תקלה בדרך, הספק מתחייב לפעול 11.2
 באופן הבא:

 
 הגעה בתוך שעתיים למקום האירוע ותיקון התקלה 11.2.1
 עבודה, במקום האירוע.שעת  ככל שתיקונה יכול להתבצע בתוך פרק זמן מיידי, עד 11.2.2
זמן מיידי, עד שעת עבודה, הספק יסיע  היה והתקלה אינה ברת תיקון במקום האירוע ובפרק 11.2.3

 במשאית לאתר הספק הקרוב למקום התקלה. את הנוהג
 תאונות  .12
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על אירוע התאונה לספק, מיד לאחר  החברה הכלכליתאירעה תאונה ו/או גניבה כלשהי למשאית, תודיע  12.1
תאונה או נזק  תנחה את כל הנהגים במשאית לדווח מיידית על כל החברה הכלכלית התאונה.שנודע לה על 

 תוך מסירת מירב הפרטים.
 

במקרה של תאונה שלא ליתן לצד ג' כל  מתחייבת להנחות את הנהגים בעל פה ובכתב, כי החברה הכלכלית 12.2
לפי דין) בקשר  למידע שיש למסורויתור, פשרה או תשלום או למסור מידע (פרט  הודאה, הצעה, הבטחה,

מעורבת בו במישרין או בעקיפין. כמו כן, יש לרשום את  לתאונת הדרכים, או המאורע שהמשאית היתה
בתאונה והביטוח בגינו, וכן פרטים על  העדים לתאונה וכתובותיהם, פרטים על המשאיות המעורבים שמות

במתן כל סיוע  שתף פעולה עם הספק ועם המבטחמתחייבת ל החברה הכלכלית הנהג/ים של אותו רכב/ים.
 לצורך קבלת תגמולי הביטוח, והכל בהתאם לתקנות ולחוקי ואינפורמציה הנדרשים בקשר לטיפול בעניין,

ובהם הפריטים הנדרשים על ידיו למקרה  מדינת ישראל. הספק ינפיק עם כל משאית מספר טפסי דיווח
 תאונה .

מדגם  לחברה הכלכליתברכב קבוע שיימסר  יום את הרכב החליפי, 45 הספק יחליף בתקופה שלא תעלה על 12.3
 ניזוקה / הושבתה. קטגוריה ובשנתון שלא יפחת משנתון המשאית שהוחלפה / זהה ומקביל לאותה

 
 אי עמידה ברמת השירות .13

 
סעיפים ולזמן תגובה שנקבע לתיקון רכב  היה והספק לא עמד בהתחייבויותיו במועדים הנקובים באותם 13.1

לעיל, תהא  12טיפול בתאונות, כאמור בסעיף  לעיל, ו/או 11לתיקוני דרך, כאמור בסעיף  מפורט בחוזה ו/אוכ
בכל זכות אחרת הנתונה לה, לתקן בעצמה את  רשאית, לפי שיקול דעתה, ומבלי לפגוע החברה הכלכלית

קבלה בגין השירות  גדמשאית מיוחדת לחילוץ. הספק ישא בעלויות האמורות כנ ו/או להזמין התקלה כאמור
 החודשי הקרוב לו זכאי הספק. מובהר כי המפקח יהא הבודק ושיקוזז מהתשלום החברה הכלכליתשחויבה 

 לעיל תהא סופית ומחייבת. הסופי והמוחלט וקביעתו לעניין חיוב הספק בגין הוצאות כאמור
 

 מיגון אביזרים .14
 

בכל האביזרים המסופקים על ידי יבואן הרכב  הספק מתחייב בזאת לספק את משאיות כאשר הם מאובזרים 14.1
 סוג שהוא), ללא כל תוספת תשלום. ) מכלS.P.Gכולל התקן  מהאביזרים הסטנדרטיים לרכב המוזמן, כחלק

 
 .הספק אחראי לתקינותם של כל האביזרים במשאית וזאת 14.2

 
 ו/ או חבלה בזדון.לאורך תקופת ההתקשרות, למעט במקרה של רשלנות בשימוש 14.3

 
 הספק. לא תחול עליהם אחריות החברה הכלכליתאביזרים שיותקנו ע"י  14.4

 
 עניין. כל אביזר שיתווסף לאחר מסירת למען הסר ספק תחשב כל תקלה במיגון ובאביזרים כתקלה לכל 14.5

 , לא נכלל בסעיף זה.החברה הכלכליתהמשאית לידי 
 

שעות ממועד דרישתה הראשונה של  48בתוך  הספק מתחייב בזאת לתקן או להחליף אביזרים מקולקלים, 14.6
בהחזרת  החברה הכלכליתתקופת השכירות / במועד החזרת משאית לספק, תחוייב  . בתוםהחברה הכלכלית

 רדיו טייפ, אזעקה ככל שסופקה, אביזרי הרישוי, גלגל רזרבי, כל האביזרים הנלווים עמם סופק הרכב לרבות
 וכל אביזר שהרכב נמסר עמו לרשות.

 
 קונים, אחזקה שוטפת תי .15

 
 שירותי האחזקה כוללים: 15.1
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יבצע הספק למשאית טיפול מונע במוסך  בכל חודש –טיפול מונע חודשי במערכת הייעודית  15.1.1
 .החברה הכלכליתהוראות היצרן, בתאום עם נציג  הספק לפי

 
זה יבוצע ע"י הספק בתאום עם נציג  טיפול –טיפול מונע תלת חודשי במערכת הייעודית  15.1.2

  החברה הכלכלית.
 

חודשים יבצע הספק למשאית טיפול  בכל ששה –טיפול מונע חצי שנתי במערכת הייעודית  15.1.3
 .החברה הכלכליתהספק לפי הוראות היצרן, בתאום עם נציג  מונע במוסך

 
 בטיחות רשיון מוביל. טון /אישור קצין 10בדיקה חודשית למשאית מעל  15.1.4

 
חודשים יבצע הספק למשאית טיפול מונע  12כל ב -טיפול מונע שנתי במערכת הייעודית  15.1.5

 הייעודית הוא לפחות שלושה ימי עבודה .ת הספק לפי הוראות היצרן, שהיקפו במערכ במוסך
 

השכירות. ובנוסף יוחלף צמיג כתוצאה  החלפת כל הצמיגים במשאית עד פעמיים לתקופת 15.1.6
 מנזק.

 
 החלפת מצבר ככל הנדרש. 15.1.7

 
במהלך אחזקת שבר, תיקונים מכניים,  הטיפול המונע אוכל התיקונים הנדרשים במהלך  15.1.8

ומתקנים מקוריים, תיקון  והידראוליקה, עבודות תחזוקה ותיקון מכשור עבודות חשמל
משאבות, בוכנות, ) ע"י הספק בציוד, תיקוני משאית על כל אביזריו התקנים יעודיים שהותקנו

 . (לה, מתקני שטיפה וכו'היפוך למיניהם, אבזרי הפע מובילים, סלקטורים, מתקני
 

הינה על חשבון הספק ותבוצע תוך שעתיים  עלות גרירת משאית לתיקון למוסך מורשה קרוב 15.1.9
 ההודעה לספק. מרגע

 
 המטופלת וסביבתה. בגמר הטיפול ו/או התיקון תנוקה המשאית 15.1.10

 
ביצוע הטיפולים הנדרשים כאמור מפעם  הסעת המשאית לאתר האחזקה של הספק לצורך 15.1.11

ספק ובאחריותו מיד בסיום התיקון. כל נסיעה  החזרתו, יבוצעו על ידי נהגים שלו לפעם,
ובכרטיס  במשרדי החברה הכלכלית  להיות רשומה ומתועדת ביומן הנסיעות הנמצא חייבת

 הנסיעה של הנהג.
 

היזומים השוטפים ו/או  ימי עבודה מראש את כל הטיפולים 3יתאם  החברה הכלכליתנציג  15.1.12
 ותתאם לוח זמנים לביצועם. המונעים לפי הוראות היצרןהטיפולים 

 
טיפולים בלתי צפויים  . תיקונים ו/אוהחברה הכלכליתזימון לטיפול שוטף יבוצע ע"י נציג  15.1.13

 יבוצעו בעת הצורך ללא תיאום מראש.
 

הספק אשר יגיעו למשאית  האחזקה תבוצע במידת האפשר באמצעות חוליות אחזקה של 15.1.14
 למוסך. לחסוך הובלתובשטח עבודתו על מנת 

 
העבודה יבוצעו במתקן אחזקה  טיפולים יזומים במשאית ואחזקה שאינה ניתנת לביצוע בשטח 15.1.15

משאית לאחר שעות  הבו חונ החברה הכלכליתמהאתר של  ק"מ 45של הספק אשר יוקם עד 
 או בתאי העבודה שיוקצו לספק. העבודה

 
 הספק.רק תיקונים כבדים במשאית יבוצעו במוסך הראשי של  15.1.16
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שלאחר משמרות העבודה  ביצוע הטיפולים במוסך המטפל יתואם במידת האפשר לשעות 15.1.17
 .(19:00 אך לא מעבר לשעה)בחברה הכלכלית 

 
התיקון או הערכת זמן התיקון בו  משאית הנכנסת למוסך הספק לתיקון, שעל פי שעתון זמן 15.1.18

הכניסה  יחושב משעת תשהה במוסך יותר מיום אחד. זמן השהיה שעות, לא 8אינו עולה על 
החברה מזמני השהיה הנ"ל רשאית  למוסך ועד ליציאת משאית במצב תקין. על סטיות

 עבור כל יום איחור של משאית. שבתות וחגים₪  500בסכום של  לחייב את הספק הכלכלית
 לא יספרו כימי עבודה לצורך חישוב החריגה.

 
חודשים על חשבון  14 -ל ך אחתכל מתקני ההרמה במשאיות יעברו בדיקה של בודק מוסמ 15.1.19

 הספק.
 

, בנוסף בחברה הכלכליתמשאית  בהוראת התיקון יפורטו כל הליקויים, שנתגלו במהלך תפעול 15.1.20
 והתיקונים המתחייבים מהוראות היצרן. להם יידרש ביצוע כל הטיפולים

 
את כל חפצי הערך,  מתחייבת להוציא ממשאית שתמסר למוסך המטפל החברה הכלכלית 15.1.21

 של משאית. םליולמכל ים והמטלטלים, שאינם שייכיםהמזומנ
 

 אשר יושארו משאית כאמור. הספק ו/או המוסך המטפל לא יהיו אחראים לפריטים הנ"ל, 15.1.22
 

התאריך, שעת ההודעה על  הספק ינהל תיק טיפולים לכל משאית ויציין בתיק הטיפולים את 15.1.23
 קה, כולל חלקים שהוחלפוהשעות, מהות התיקון ו/או האחז התקלה, שם המודיע, קריאת מד

נוספים. ההודעה על גמר  וזמן גמר האחזקה. אם יידרש לכך יציין בתיק התיקונים פרטים
 .החברה הכלכליתהתיקון תמסר לנציג 

 
תקופתיים במשאית. התיק יכלול את  משאית לביצוע טיפוליםלהספק ינהל תיק טיפולים  15.1.24

 הטיפול.הרכב, תאריך ביצוע הטיפול וסוג  מספר רישוי של
 

שוטף, לא פחות מאשר  העתק מתיקי הטיפולים באופן החברה הכלכליתהספק ימסור לנציג  15.1.25
 .החברה הכלכליתאחת לחודש, על פי דרישת נציג 

 
הספק בשעות הפעילות  ו/או למפקח לבקר במוסך החברה הכלכליתהספק יאפשר לנציג  15.1.26

 למפורט במפרט זה. ולוודא ביצוע שירותי האחזקה בהתאם
 

ואחזקת המשאית. הספק ידאג  לא יעשה שימוש במשאית מעבר לשימוש הנחוץ לתיקון הספק 15.1.27
, (ג' חובה+צד)במידה והוא יסיע לצורך טיפול, יהיו כל הביטוחים  כי בכל הרכבים אשר יסיע

 התחייבויות הספק לפי מפרט זה. הרשיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות לצורך קיום
 

במסגרת האחזקה גם בדיקות,  ת ולתיקוני השבר והתאונות, יבוצעובנוסף לאחזקה שוטפ 15.1.28
 .החברה הכלכליתידי הרשויות המוסמכות, על פי הנחיות נציג  טיפולים ותיקונים הנדרשים על

 
חריגים שמקורם בהוראות  על מועדי טיפולים יזומים לחברה הכלכליתהספק אחראי להודיע  15.1.29

 יחודיות של היצרן ו/או הרשויות.
 

 תינתן קדימות בביצוע התיקונים. החברה הכלכליתית של למשא 15.1.30
 

החברה המוניציפאלי של  התייצבות נציג הספק לתיקון דרך שמשבית את משאית, בתחום 15.1.31
קבלת ההודעה, בשעות העבודה הרגילות, ותוך ארבע  , תבוצע תוך שעתיים מאישורהכלכלית

 הרגילות. מאישור קבלת ההודעה , בשעות שהן מעבר לשעות העבודה שעות
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לשימוש בו בהתאם להוראות  בחברה הכלכליתהספק מתחייב להדריך את מפעילי המשאית  15.1.32

מטעמו או  בהשתלמויות (קצין בטיחות)אחרים ברשות  היצרן ולשתף גורמים רלוונטיים
 לאחזקה/טיפולים/ותפעול כנדרש. מטעם היצרן וכן לספק ספרות הדרכה

 
מכלל לא תקין במכלל תקין  ושמישים, כדי על הספק להחזיק מלאי מכללים מושלמים 15.1.33

 שפורק. ושיפוץ/תיקון המכלל
 

שאינם עומדים בדרישות איכות  רשאית לדרוש מהספק החלפת קבלני משנה החברה הכלכלית 15.1.34
 וברמת השירות.

 
 תקופת השכירות בחכירה תפעולית .16

 
חודש מיום  60מכרז זה הינה ל  משאית בהחכרה תפעולית בנפרד עפ"יהתקופת ההתקשרות לשכירת  16.1

 החברה הכלכליתעל אף האמור לעיל, תהא  .(בחכירה תפעולית" להלן "תקופת השכירות)האספקה בפועל 
משאית. ההתקשרות על פיו, לידי סיום מוקדם בין אם על ידי החזרה של  רשאית להביא חוזה זה ו/או כל

תפעולית יהיה זכאי הספק לתמורה נוספת משאית בחכירה  הבגין הפסקת התקשרות שבגינה כבר סופק
 בגין הפסקה מוקדמת של ההתקשרות כדלהלן: המהווה פיצוי

 
הספק יהיה זכאי לתשלום בגובה  -בגין משאית שהוחזרה במהלך השנה הראשונה או השנייה  16.1.1

 חודשי שכירות. תשלום חודשי של שלושה
 

לתשלום בגובה תשלום  זכאי הספק יהיה -בגין משאית שהוחזרה במהלך השנה השלישית  16.1.2
 חודשי של שני חודשי שכירות.

 
יהיה זכאי לתשלום בגובה של  הספק –שהוחזרה במהלך השנה הרביעית ומעלה  בגין משאית 16.1.3

 חודש שכירות אחד. 
 

יהיה גובה התשלום החודשי  מובהר בזאת כי גובה התשלום החודשי לחישוב האמור לעיל 16.1.4
 ות.הפסקת ההתקשר ששולם טרם מועד ההודעה על

 
 החזרת משאיות לידי הספק .17

 
הספק עם תום תקופת השכירות של כל  מתחייבת להחזיר את המשאיות לשימוש ולחזק החברה הכלכלית 17.1

 .לחברה הכלכליתמכל חפץ השייך  הריק משאית, כשהמשאית
 

ובכפוף לאישור שמאי  (ארה"ב)דולר  450 תישא בנזקים למשאית המוחזרת עד לתקרה של החברה הכלכלית 17.2
שלגביהן תשולם השתתפות  על פי קביעת המפקח. האמור בסעיף זה אינו מתייחס לתאונות רכב מוסמך

 רז.עצמית כמפורט במסמכי המכ
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 לחוזה 1נספח 

 

 ביצוענוסח  ערבות  
                                         לכבוד

  עלית בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

 כתב ערבות הנדון:
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "מבקש"ה -_____ )להלן _______ /ת.ז.על פי בקשת ____________ ח.פ.
"( סכום הערבות)להלן: "שקלים חדשים(  שמונים אלף)במילים: ₪  80,000כל סכום עד לסך  קלסילו

התחייבויותיו וזאת להבטחת מילוי "( הפרשי הצמדהבתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "
 אספקה/חכירה תפעולית שלל 2/22מס' התקשרות _____ בהתאם לביצוע הוראות חוזה של_________

 משאית אשפה עבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ
 

מיום דרישתכם הראשונה בכתב  מיםי 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת  בקשלדרוש את הסכום תחילה מאת המ
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. בקשהגנה כלשהי שיכולה לעמוד למ

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

 במכתבנו זה:

ולמחקר משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד" 
 כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד החדש"(,  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________ שפורסם ביום ________ היינו _______ 

ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן "המדד היסודי"( יהיו הפרשי  -נקודות )להלן 
 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. ד ________ערבות זו תישאר בתוקפה ע

 ענה.ילא ת________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 בטלה ומבוטלת. ערבותנו זו__________ לאחר יום

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

    בנק :         : תאריך
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 לחוזה 2נספח 
 

 

תפעולית של משאית אשפה לחברה הכלכלית לפיתוח רכישה/החכרה  –אישור על קיום ביטוחים 
  יקנעם עלית בע"מ

 

 
 

 חברה כלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ בלבדלשימוש 
 

פומבי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ בקשר למכרז  םאישור קיום ביטוחים בהסכם ע
 עילית בע"מ  החברה הכלכלית לפיתוח יקנעםלרכישת משאית אשפה עבור   2/22מס': 

  
 

 חברה כלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ בלבדלשימוש 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

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

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

חברה כלכלית שם: 
יקנעם עילית לפיתוח 

 בע"מ 

 שם: 
 

אספקת משאיות אשפה 
בדרך של רכישה או חכירה 

 תפעולית
 

מזמין המוצרים☒  
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.
 

 מען: מען:

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

האחריות/ סכום גבול 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 4,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף  – 321

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329
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 האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪ 20,000,000   ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של 

 מי מעובדי המבוטח
ראשוניות - 328  

אחריות צולבת  – 302 ₪ 2,000,000   ביט  אחריות המוצר  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף  – 321

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
ראשוניות – 328  
 12תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 

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

אשפה ושירותי מחזור – 004  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:


