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 2/2023מכרז מס' 
  אספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר

 תל מונד מועצה מקומיתעבור 
 
 

 
אספקת מאזני גשר, התקנתם ל"( מזמינה בזאת הצעות מחיר מועצהה)להלן: " מקומית תל מונדהמועצה ה

ואחזקתם, וכל הנובע מאספקתם, מהתקנתם ואחזקתם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין 

לרבות כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין 

ייבויות שעל הספק/ים לבצע על פי מסמכי החוזה עבור המועצה, לרבות תיקון מאזני הגשר, כל העבודות וההתח

 , הכל בהתאם לתנאי המכרז. מועצהעבור האספקה והחלפת חלפים והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ונספחיו 

 

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1

 

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על  .2

 בדיוק. 20235.8.בתוקף עד ליום  ₪ 005,3סך 

 

, תל מונד 52ברחוב הדקל  תל מונד מועצה מקומיתהבמשרדי מזכירות לרכוש ניתן מסמכי המכרז את  .3
ניתן לשלם בהעברה ש או   08:00-12:00ה' בשעות -)שלא יוחזרו( בימים א' ש"ח 300תמורת סך של  

את אישור ההעברה יש לשלוח למייל של  8367ן -ח 394בנקאית לחשבון המועצה בבנק הפועלים סניף 
חר קבלת אישור תשלום יישלחו מסמכי ההצעה במייל לא liat_b@tel-mond.muni.ilליאת בידני  

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של חוזר, 
 ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז  .4

במשרדי המועצה ברחוב בדקל לתיבת המכרזים  12:00שעה   20238.2.-ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה

  .תל מונד 52

 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. מועצהה .5

 

 
 

 

 לין קפלן

  מועצהראש ה     

mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 

 

 

 הזמנה להציע הצעות
 אספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר 

 מועצה מקומית תל מונדעבור 
 

 כללי .1
 

מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף "(, מועצהה)להלן: " מועצה מקומית תל מונד .1.1
העונה לדרישות  הכוללים מצלמה מאזני גשרהמפורטים להלן, להציע הצעות מחיר לרכישת 

, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז מועצהעבור ההמצ"ב כמסמך ג' להסכם וב' שבנספח א' 
 ."(מאזני הגשר)להלן: " זה על כל נספחיו

ידי -( חודשים מיום חתימת ההסכם על36) שלושים ושישה תקופת ההתקשרות הינה למשך  .1.2
לשתי , למשך . למועצה זכות להאריך את תקופת הסכם זה"(תקופת ההתקשרות)להלן: " המועצה

 .( חודשים(60שישים ) סה"כ( חודשים כל אחת )12תקופות נוספות של עד שניים עשר )
מאזני הגשר במחיר כפי שהציע מתחייב הזוכה במכרז לספק לאורך כל תקופת ההתקשרות  .1.3

במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם הספק, וזאת מבלי שלהצעת המציע 
 יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם.

מאזני הגשר שיסופקו יהיו מהדגם האחרון, נכון למועד ההזמנה, שייצר היצרן המייצר את מאזני  .1.4
 הגשר.

זני גשר, אשר יירכשו בהתאם להזמנות מיוחדות ע"י מכרז זה אינו מוגבל לכמות כלשהי של מא .1.5
 המועצה, אלא לתקופה בה תעמוד למועצה זכות לרכוש מאזני גשר בכל כמות שהיא.

 
 מועדים: .1.6

 
 תאריך פעילות

 25.1.2023  מועצההמועד האחרון להעברת שאלות הבהרה ל
 8.2.2023 המועד האחרון להגשת הצעות

 
 תנאי סף .2

 
רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל )עוסק מורשה( או תאגידים המאוגדים כדין בישראל 

 הדרישות המצטברות הבאות: בכלהעומדים 
 

מציע בעל אישור דגם למאזני הגשר המוצעים לפי הוראות פקודת המשקלות והמידות והתקנות ה .2.1

 והצווים שהוצאו מכוחה.

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .2.2

)לא כולל מע"מ( הנובע ₪  500,000מעל  2019-2021שנים מה עבור כל אחתהמחזור הכספי השנתי  .2.3

 ממכירת מאזני הגשר.

פקת הס מאזני גשר מכל סוג שהוא. 15( לפחות 2019-2021( השנים האחרונות )3המציע סיפק בשלוש ) .2.4

 מאזני גשר כולל מתן שירותי מערכת.

 .(1)א במסגרתעמידתו של המציע בתנאי סף זה יפרט המציע אודות ניסיונו  להוכחת

( אשר עבר הכשרה והוא מיומן מרכז( טכנאי שטח )באזור ה1ניידת שירות אחת )לפחות מציע מפעיל ה .2.5

זה. על המציע לצרף מסמך  בתחזוקה, תפעול ותיקון תקלות של מאזני הגשר על פי הנדרש במכרז

 רשמי של החברה המאשר עמידה בתנאי זה.
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 5 חתימת המשתף: _______________.

מציע המחזיק חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם מתן שירותי אחזקה ותיקון למאזני גשר נשוא  .2.6

 מכרז זה. על המציע לצרף מסמך רשמי של החברה המאשר עמידה בתנאי זה.

 .להלן 5.8בהתאם להוראות סעיף  ₪ 3,000המצאת ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך  .2.7

 .₪ 300רכש את מסמכי המכרז בסך של המציע  .2.8

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן 

 איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.ו/או יבהיר 
 
 

 תקשרותעיקרי הה .3
 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים 
אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת 

 המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:כאמור באיזה ממסמכי 
 

 ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב )מסמך ג'( על נספחיו.  .3.1
 

 ממועד הזכייה במכרז.   חודשבתוך  על הזוכה לספק את מאזני הגשר .3.2
 

חודשים  36של מינימלית , לתקופה מאזני הגשרשירותי אחריות עבור  מועצהעל הזוכה לספק ל .3.3
  .מועצהבפועל לשביעות רצונה המלאה של ה מאזני הגשרשתחילתם בתום אספקת 

 
לזוכה במכרז בהתאם  מועצההתמורה בגין האספקה והשירותים הנלווים לה תשולם על ידי ה .3.4

 להצעתו ובכפוף לתנאי החוזה וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.
 
 

 הצעת המשתתף .4
 

" או המשתתףאחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית .4.1
"( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע"

 המשתתף במכרז בלבד.
הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  .4.2

ים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנא
 . ( בשני עותקים1)מסמך ב'

 
 ." ללא מע"מהמשתתףהצעת לרשום את המחיר המוצע על ידו בטופס " המציע על .4.3

 
כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת  .4.4

לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב 
 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.מועצהובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י ה

 
על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  .4.5

 מוד.ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל ע
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 

(, כשהם חתומים מועצהכל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י ה .5.1
 ידו )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו(.-על

 
 לעיל. 2בסעיף הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסף כאמור כל המסמכים  .5.2

 
 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .5.3
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 6 חתימת המשתף: _______________.

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי  .5.3.1
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על  1976
 הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 
חתום על ידי מורשי החתימה  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ופי תצהיר ל .5.3.2

 .(3)'מסמך אמטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 
 

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף  .5.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  –המדווח בתיק איחוד 

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 
 

 שתתף.אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המ .5.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1
 

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.

 
אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.6.3

מכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי ה
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר 
שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך ב'( או במסמך 

 נפרד(.
 

 .המוצע מאזני הגשר, לדגם , בשני עותקים1בנוסח מסמך ב' – משתתףהצעת ה .5.7
 

שקלים חדשים( וחמש מאות אלפים  שלושת)₪  3,500ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך של  .5.8
בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי לבקשת המשתתף במכרז בלבד,  8.5.2023ובתוקף עד ליום 

 למסמכי המכרז בדיוק, וזאת להבטחת הצעתו במכרז., בנוסח הערבות המצורף מועצהלפקודת ה
 

 מובהר כי: 
 
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף  מועצהה

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -הערבות עפ"י הדרישה. אי
 המשתתף. 

 
יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים  מועצהועדת המכרזים ו/או ה

 הבאים, ובלבד:
 

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך  -
 שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. -

 מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים -

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  -
 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד הכרזה על  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  -
 זכייתו במכרז.

 
לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים  מועצהוהכל מבלי לגרוע מזכותה של ה

 כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
 

 משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
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 (.4מסמך א') והשירות של המשתתף, בנוסח רשימת ממליצים מהדגם המוצע ומהזמינות .5.9

 
, מטעם זה בלבד ולפי מועצהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ה

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
הנתונים המפורטים בה וכן ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או 

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מועצהרשאית ה
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית 
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 

ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת המציע מתחייב לשתף פעולה עם ור וכאמ
 ידם, כאמור.-ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 
 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

 

במעטפה  תל מונד 52ברחוב הדקל  מועצהמעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במזכירות ה .6.1
 . בדיוק 12:00בשעה  8.2.2023עד ליום " בלבד 2/2023סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 

 
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת  .6.2

 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.
 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
)שלושים( יום נוספים והמציע  30תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  מועצהה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות  .6.4
 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

 
 תב למשתתפים.רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכ מועצהה .6.5

 
בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  .6.6

 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
 

-)שלא יוחזרו(, בימים א' ₪  300, תמורת סך של  במשרדי המועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .7.1
 .08:00-12:00ה' בשעות 

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .7.2

 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 
 

 
 
 הבהרות ושינויים .8
 

הגב' ליאת  , באמצעותמועצהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות ל 12:00בשעה  25.1.2023 עד יום .8.1
הם שאלות הבהרה בכתב. ככל שיהיו שינויים במכרז  liat_b@tel-mond.muni.il בדוא"ל: ,בידני

הווה חלק בלתי נפרד יפורסמו באתר המועצה ובאחריות המציעים לעקוב. מסמך ההבהרות י
 ממסמכי המכרז.

 
 של שאלות ובקשות הבהרה:להלן תיאור המבנה להגשה  .8.2

 

mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
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 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

 
 בלבד.  MS-Wordהמתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  .8.3

 
, בפורמט ובמבנה, מועצהלא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג ה מועצהיודגש, כי ה .8.4

 לעיל.המוכתבים 
 

 אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו. מועצהכן יודגש, כי ה .8.5
 

 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. .8.6
 

 ,פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.7
  .מועצהתחייבנה את ה

 
רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  מועצהה .8.8

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק 
בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או 

ידו -ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-לפי הפרטים שנמסרו עלבפקסימיליה 
 להצעתו. 

 
 שמירת זכויות .9
 

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .9.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 
תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  מועצהה .9.2

 לתנאי ההסכם. 
 

 בחינת ההצעות .10
 

המיטיבה והיעילה ביותר מבין ההצעות אשר הזולה בהצעה שתהיה ההצעה  מועצהככלל, תבחר ה .10.1
 תוגשנה.

 
יהא באמור לעיל  , יחד עם זאת מובהר כי אין ולאבהתאם להצעת המחיר בחירת הזוכה תעשה  .10.2

להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל  מועצהכדי לגרוע מזכותה של ה
 דין בבחירת ההצעה הזוכה. 

 
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .10.3

המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 
עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה 

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .10.4
 ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. או לדרישה להשלמתם

 
למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית  .10.5

 ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 

לדון בהצעת משתתף או  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא .10.6
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, 
או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים 
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חות בלתי נכונות בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנ
 או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 
ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  .10.7

לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת 
במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו

 מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.
 

עדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, ו .10.8
ושל רשויות מקומיות וגופים  מועצהכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של ה

לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא  מועצהלצורך כך, תהא רשאית ה אחרים עם המציע בעבר.
 , ככל שיידרש.מועצהומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ה

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

 לזוכה.  מועצהעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ה .11.1
 

על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים  מועצהעד המועד שיהיה נקוב בהודעת ה .11.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות אישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום 

 על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(. 
 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  12.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
א המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו ולרבות אם ל

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר  מועצהמהצעתו, תהא רשאית ה
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות 

 מועצהתה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית הו/או סעד נוספים העומדים לזכו
המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל  מושאבמקרה זה להתקשר ב

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על מועצהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה
 

לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה .11.4
זכאית לסך  מועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצהוה

)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב ₪  1,000של 
 יו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. דלעיל ועד למועד קיום התחייבויות 12.2בסעיף 

 
תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  מועצהה .11.5

 המכרז.
 

 .  מועצהידי ה-ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.6
 

ה. יש לראות את ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז ז .11.7
מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של 
סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן 

זה כנוסח לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח 
 המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 
 

 ביטול המכרז .12
 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש  מועצהה .12.1
מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 

 -אך לא חייבת  –תהא רשאית  מועצהפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי הבנוסף לאמור לעיל ולאמור ע .12.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 
ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי  .12.2.1

כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת בהסתמך על המחיר  מועצהשנערך ו/או מהמחיר שנראה ל
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מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית מושא לשלם עבור רכישת הטובין,  מועצהותו נוהגת הא
 שאושרה לקבלת הטובין.

 
התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .12.2.2

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 
ות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או שהושמטו נתונים / דריש

 בלתי שלמים.
 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון  .12.2.3
 ליצור הסדר כובל.

 
מסמכי  על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מועצההחליטה ה .12.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. מועצההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ה
 

 אישור תקציבי .13

 
, במועצהמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .13.1

 לבטל את המכרז. המועצהלמכרז, רשאית  המועצהובמידה וההצעה גבוהה מתקציב 
 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף  המועצהכן תהיה  .13.2
לעבודות התפעול והתחזוקה התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר 

 ולתוצאות המכרז. 
 

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי  .13.3
 ברה בזכויותיה אלו.  בשל שימוש הח המועצה

 
 הוראות כלליות .14

 
, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. המועצהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  .14.1

 לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. אין 
 

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את  .14.2
 מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

 
 בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. .14.3

 
תן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח בנסיבות שבהן לא ני .14.4

 זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז  .14.5
 .במחוז מרכזזה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 

 

 לין קפלן                                                                                                                                                      

ראש המועצה                                                                                                              
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 11 חתימת המשתף: _______________.

 (1)'מסמך א 
 פרטי המשתתף

 פרטים על המשתתף .1
 

        :מס' הזיהוי +שם המשתתף .1.1
        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.2
        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.3
          תפקיד איש הקשר:  .1.4
           טלפונים: .1.5
          דואר אלקטרוני:  .1.6

 2.4שבסעיף  ניסיון המציע להוכחת תנאי הסף .2

הספקת מאזני  מאזני גשר מכל סוג שהוא. 15( לפחות 2019-2021( השנים האחרונות )3המציע סיפק בשלוש )

 גשר כולל מתן שירותי מערכת.

 
שם הגוף לו ניתנו 

 שירותים

 שם איש קשר + טלפון תקופת מתן השירותים פירוט העבודות

    

    

    

    

    

     
 סיונו.יע שנמסר על ידי לעיל הינו מידע מלא ביחס למציע ונדהמציע כי כל המי הריני מצהיר בשם

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

 
 תאריך: _________ חתימת וחותמת: ____________________________שם המשתתף: _

             
  
 תצהיר –עו"ד  אישור      

 דירשר מש.ר. _________, אמופיע בפני, _______________, עו"ד ה________,  ביום כי, לאשר ניירה

 להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי מוכרגב' ____________, ה/מר____________,  ברחוב

 עליו בפני.ק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם וחב הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את

 

  ____________________   __________________________ 

 עורך דין                                תאריך

 

 זכויות חתימה –עו"ד  אישור

 לחתום רשאים אשר____________________,  של חתימותיהם הינן דלעיל החתימות כי מאשר אני
 מחייבות החברה חותמת בצירוף חתימותיהם וכי____________ ]המשתתף[  של בשמו דין פי על ולהתחייב

 .ועניין דבר לכל המשתתף את
 

 

____________  ___________ 

 עו"ד           תאריך     
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 12 חתימת המשתף: _______________.

        
        

 
 (2)'מסמך א         

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד
 מועצה מקומית תל מונד

 
 )מכרז( ערבות בנקאיתהנדון: 

 
על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: 

אלפים שלושת )  ₪    3,500"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשים"
 2/2023וחמש מאות שקלים חדשים( וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 

 תנאי המכרז. להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ
 

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

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו ומבלי לטעון 
 כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו 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 הסך 

 הכולל הנ"ל.
 

 וזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי ח
 

 ועד בכלל. 8.5.2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 8.5.2023דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 8.5.2023לאחר יום 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 
 

 בכבוד  רב
 )בנק(
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 (3)'מסמך א 
 עסקאותתצהיר 

 
 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 
 

 ה/צפוי אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

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

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

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

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

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

 כדין שלא העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

"( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 אינן חלות על המציע.

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות ןשוויו לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והשירותים החברתיים בתוך 

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

 חתימה:__________________

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.צפוי/ה לעונשים הקבועים 

  חתימה וחותמת:____________
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 הצהרת המשתתף
 2/2023אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

וכי בהתאם לכך ביססנו את  רותים מושא המכרזאספקה והשיהמשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע ה
 הצעתנו. 

 
 מועצהלא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי ה .2

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו 
כרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי מסכימים לכל האמור במסמכי המ

 הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

 לאספקה והשירותיםאנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים  .3
 מסמכי המכרז. המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מושא

 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4

המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור 
רזים שמורה מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכ

הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש 
 אספקה והשירותיםלהוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע ה

י ראות עיניה ואף וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפ
 לפסול את ההצעה. 

 
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .5
 
 המוצע על ידינו: מאזני הגשרסוג  .6

 
  . ___________שנת ייצור  ,תוצרת ____________, דגם ______________,  

 
 .מאזני המשקליצרן ביחס להמצ"ב מפרט טכני רשמי של 

 
 המוצע עומד בכל התנאים המפורטים בנספח א' להסכם )מסמך ג'(. הדגם

 
 לים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות וביןולהכהמחירים  .7

המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול  מושא אספקה והשירותיםסוג הכרוכות בביצוע הוכלליות, מכל מין 
 במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת, לא כולל מע"מ.

 
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .8

 במפורש במסמך זה.
 

 ם משתתפים אחרים. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום ע .9
 

)תשעים( יום מהמועד  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10
 30תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  מועצההאחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי ה

נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, 
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-על מועצהלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 
חוזרת, כאמור  בסעיף -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .11

 . לבניכםל ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו  ובקבלתה ע  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 מסמך ב' 
 הצהרת המשתתף
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היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים   .12

והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  
 והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת בעצם הגשת הצעה זו  .13

ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות 
 דרישותיו.

 
 

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 
 

 מטעם המציע :פרטי החותם 
 

 שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 

  תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
 
 

 אישור עו"ד
 

ח.פ./ע.מ ________________ )להלן:       עו"ד של  אני הח"מ

"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם המשתתף"

המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

כי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו ו

 המשתתף.

 

_____________________                                                            __________________                    

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      תאריך          
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 ההצעהטופס 

 
תוצרת  מאזני משקל, לרכוש מאיתנו, תל מונד ועצה המקומיתמאנו הח"מ, מציעים בזאת ל

בהתאם לדרישות  ,_________שנת ייצור  ____________, דגם ______________, 
 :החוזה/המפרט הטכני )נספח א' למסמך ג'(, במחירים שלהלן

 
 

          _______המוצע )שם ודגם(: _______________________________ המשקל
 
 
 
 המוצע.המשקל יש לצרף מפרט טכני רשמי מלא של  *
 

 :ההצעה
 

 :ההצעה
)ובמילים: מ' ___________________ש"ח  3מ' וברוחב  9מאזני גשר אורך  .1

 בתוספת מע"מ כדין., ___________________________________ שקלים חדשים(

 .הצעה גבוהה ממחיר זה תפסל₪.  130,000 -המחיר המוצע לא יהיה יותר מ .2

 ₪. 5ף יהיה בעלות של לרבות שינוי הנתונים בו. כל תג נוס RFIDתגי  100ההצעה כוללת  .3

המחיר כולל את כל ההוצאות לאספקה, התקנה ותחזוקת מאזני הגשר, לרבות ההובלה, ההתקנה,  .4

 קבלת האישורים, תיקונים, כיול תקופתי וכיו"ב.

 חודשים על התכנה והמשקל. 36-הצעת המחיר כוללת אחריות ל .5

  .ישת המועצהורך התאמות ובהתאם לדרעבור שעת עבודה לפיתוח תוכנה לצ₪  250 .6

להתקשרות) להלן: תום תקופת  37-החל מהחודש העבור שעת עבודה לתיקון מאזני הגשר ₪   250 .7

 תקופת האופציה/הארכה של ההסכם.האחריות( יובהר כי תשלום שעתי זה הינו רק ל

 ., אשר יתווסף כדיןמע"מ יםכולל םאינ ים לעילהמחיר .8

 

 

 תאריך:__________________

 המציע:_____________________שם 

  שמות החותמים בשם המציע:_____________________

 חתימה וחותמת של המציע:____________________________

 

 

 בשני עותקים –טופס זה יוגש במעטפה נפרדת 

 
 

  

 1מסמך ב' 
 הצעת המשתתף
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 מסמך ג'
 חוזה התקשרות

 ____________ שנת _____ביום ______ לחודש _ בתל מונדשנערך ונחתם 

 

 -בין-

 מועצה מקומית תל מונד

 , תל מונד52דקל המרח' 

 " (מועצה)להלן: "ה

        

 ;מצד אחד     

 

 -לבין-

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 להלן: "הספק"()

 ;מצד שני            

 

מועצה עבור הכולל מצלמה  מאזני גשרלרכישת  2/2023פרסמה את מכרז פומבי  מועצהוה  הואיל
 ;("המכרז)להלן: "  מקומית תל מונד

 
כמו גם על בסיס , והספק הגיש הצעה למכרז ועל בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז והואיל

 אישר את מועצההמליצה ועדת המכרזים על הצעתו כזוכה במכרז וראש ה ,הצעת המחיר שהגיש
 מכרזים;  עדת ההמלצת ו

 
 על החוזה זה; מועצהוכחלק מתנאי המכרז הספק הזוכה יחתום עם ה והואיל

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 .ובחזקת תנאיו מנוהיהמבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד  1.1
 ההסכם.כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות  1.2
 חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.  1.3
 כל האמור בחוזה זה בלשון רבים, משמעו אף כאילו נאמר בלשון יחיד, ולהיפך. 1.4
המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד  1.5

 מחוזה זה:
 

 י המכרז כולם והצעת הספק.מסמכ 1.5.1
 מאזני הגשר טכנימפרט – נספח א' 1.5.2
 מצלמה מפרט טכני של  – נספח ב' 1.5.3
 אישור קיום ביטוחים. -נספח ג' 1.5.4
 ערבות ביצוע –נספח ד'  1.5.5

 
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".
 

 להלן:בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר  1.6
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 התנאים הכלליים של המכרז. - "תנאי המכרז"

 
 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שליחיו ומורשיו.  - "הספק"

 

 הצהרות הספק .2

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן:

כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם,  2.1
הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את האספקה והשירותים 

 הנלווים לה על פי כל האמור בהם. 

שירותים הנלווים לה, כי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת האספקה וה 2.2
, במידה שרישיונות כאמור גשרהמאזני כל האישורים, הרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך אספקת 

 פי הדין, וכי ידאג לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום רישיונות כאמור.-נדרשים על

 מהות ההתקשרות .3

שאושר במסגרת המכרז ואשר פרטיו הכולל מצלמה  גשרהמאזני את  מועצההספק יספק ל 3.1
 "(.מאזני הגשר)להלן: " ב'-ו 'אכנספח מצורפים להסכם זה 

על החוזה והודיעה לספק על  מועצהמהמועד שבו חתמה ה יום 30תהא תוך  מאזני הגשראספקת  3.2
 תחילת ההתקשרות. 

חודשים  36הספק יעניק תעודת אחריות לרשות ביחס למאזני הגשר שיספק ויותקן על ידו במשך  3.3
, על טיב ועל כלל רכיבי מאזני הגשר, לרבות לשבר, סדק, איכות וכיול. כמו לפחות ממועד ההתקנה

 כן, הספק יהיה אחראי לנזקים כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסים בתעודת האחריות.

חודשים שתחילתם  36, לתקופה של מאזני הגשרשירותי אחריות עבור  מועצהעל הזוכה לספק ל 3.4
 .בהתאם להצעתו במכרז ,מועצהבפועל לשביעות רצונה המלאה של ה מאזני הגשרבתום אספקת 

במהלך תקופת האחריות, הספק מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד ו/או חלקים אשר ימצאו  3.5
בחלק חדש בציוד ו/או בחלפים. כל חלק פגום, יוחלף  מאזני גשרלקויים, פגומים או בלתי תקינים ב

שעות. קביעת המזמין לעניין אי תקינות  24מיד עם הודעת המזמין על כך ולא יאוחר מפרק זמן של 
 הציוד תהא סופית ותחייב את הספק.

תיקן הספק ו/או החליף במסגרת התחייבותו חלק לקוי או פגום יחול מנין תקופת האחריות על  3.6
 לפה.החלק מוחלף או המותקן, מיום ביצוע התיקון או ההח

הספק ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת שהובהרה  3.7
 לעיל.

הספק מתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וציוד לצורך מילוי  3.8
 התחייבויותיו ברציפות וביעילות.

ויישא באחריות מוחלטת על ידו טרם אספקתו  מאזני גשרהספק יהא אחראי לביקורת איכות ל 3.9
 לאחר המסירה.   מועצהבגין פגמים גלויים, פג תוקף ו/או איכות ירודה באם יתגלו על ידי ה

 . מועצהתיקונים והחלפת חלקים הכלולים בתקופת האחריות יהיו ללא תשלום מצד ה 3.10

סכום שעתי כמופיע בטופס הצעת המחיר. תיקונים  בתום תקופת האחריות תשלם המועצה עבור  3.11
יגיש המציע הצעת מחיר והמועצה תיבחן  ים,במידה ויידרש להחליף חלק ,החלפת חלקים ןלעניי
 היה רשאית לרכוש את החלקים גם מספקים אחרים בהתאם לשיקול דעתה. המועצה תאותה

 הבלעדי.
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לכל יום ₪  500יגרור אחריו קנס בסך  מאזני הגשרימי עבודה באספקת  10יובהר, כי איחור בן  3.12
 שר יקוזז מהתמורה המגיעה לספק במסגרת חוזה זה. איחור, א

הספק יסתייע בעובדים מיומנים ומקצועיים בעלי ניסיון מוכח בכל הנוגע לביצוע תיקונים בתקופת  3.13
 האחריות, אשר יופעלו על ידו בהתאם להוראות הדין.

 הספק יבצע מעקב ממוחשב מלא אחר השימוש במאזני הגשר, באמצעות מערכת הבקרה שתאסוף 3.14
 את כלל הנתונים הנדרשים להלן ותאפשר הפקת דוחות על פי דרישת הרשות:

דו"ח משקל בכל שקילה שבו יצויין משקל, מספר כלי הרכב, שם הקבלן, שעה ויום   3.14.1
 השקילה.

סיכום על פי חתך תקופתי יומי, שבועי, חודשי וכן הלאה וכולל כל הנתונים הרשומים   3.14.2
 .13.13.1בסעיף 

מפורט הכולל בין היתר את סוג התקלה וזמני תיקון התקלות על פי דוח תקלות חודשי  3.14.3
 הנדרש.

 .הספק מצהיר שביכולתו לפתח דוחות חדשים/נוספים לפי דרישת הרשות 3.14.4

 כל הדוחות יהיו ניתנים לייצוא לאקסל.  3.14.5

 כל הדוחות יועברו למערכות חיצוניות לפי הנחיות הרשות. 3.14.6

 ות חיצוניות זרות למערכת הספק.המערכת תהיה בעלת יכולת התממשקות עם מערכ  3.14.7

כל המידע בבסיס הנתונים של תוכנת שקילה הינו נכס של המועצה, הספק מתחייב   3.14.8
ימים מיום שהמועצה שלחה אל הספק בקשה בכתב.  15להעביר אותו לרשות המועצה תוך 

 כל המידע יועבר בקבצי אקסל ומדיה דיגיטלית בהתאם לדרישות האשכול.

 

 תקופת ההתקשרות  .4

( חודשים  מיום חתימת ההסכם 36) שלושים ושישה ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  4.1
עד שניים  תקופות נוספות בנות 2-ל ידי המועצה. למועצה זכות להאריך את תקופת הסכם זה-על

 ( חודשים(. 60שישים ) סה"כ( חודשים כל אחת )12עשר )

יום מראש, מכל סיבה  30הסכם זה בהודעה של על אף האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל  4.2
שהיא, ולספק לא תהא כל טענה כנגד המועצה, בגין עשייתה כן, למעט תשלום התמורה המגיעה 

 לו בגין הטובין ו/או השירותים אשר סיפק למועצה עד למועד הביטול.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .5

ועובדיו  ,פק עצמאי המעסיק עובדיםהוא יפעל כס מועצההספק מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם ה 5.1
לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד אספקה והשירותים הנלווים לה שיועסקו בביצוע ה

 .מועצהומעסיק עם ה

לספק בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה  מועצההצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם ה 5.2
האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל  ועליו בלבד תחול ,גוף משפטי ועצמאי הינושהספק 

מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב 
 זה.  חוזהביצוע התחייבויות הספק על פי -ביצוע או עקב אי

עלויות  , בגין ההתקשרות עם הספק ו/או בגין סיומה, כלמועצהעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל 5.3
נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. הצדדים 

זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה חוזה מסכימים בזה כי התמורה הקבועה ב
 בכל הקשור להתקשרות עם הספק ו/או לסיום ההתקשרות. מועצהל
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ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי  היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית 5.4
נוצרו יחסי עובד  מועצההספק ובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין מי מעובדי הספק לבין ה

 בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה. מועצהומעסיק, ישפה הספק את ה

 התמורה לספק  .6

, תשלם מועצההנלווים לה על פי חוזה זה לשביעות רצון הבתמורה לביצוע האספקה והשירותים  6.1
 לספק כמפורט בהצעתו שהוגשה ואושרה במכרז בתוספת מע"מ כדין.  מועצהה

תשלומים, בכפוף להמצאת חשבונית על ידי  12-תשולם ב מאזני הגשר אספקת התמורה עבור 6.2
. ע"י משרד הפנים 2023לשנת  עד לאישור תקציב המועצה , זאתהספק ואישורה על ידי המועצה

 כאמור, שאר התשלום שיוותר ישולם בתשלום אחד.לאחר אישור התקציב 

מובהר כי התמורה דלעיל הינה סופית וכוללת את כל הוצאות הספק לרבות הובלת ואספקה של  6.3
ללא נסיעה בו. עוד מובהר כי התמורה לא תשתנה מכל  מועצהלמיקום עליו תורה ה מאזני הגשר

 סיבה שהיא לרבות לא שינויים במדד או בשערי מטבע.

ימים מקבלת  7ויאושר לתשלום או שיצאו בגינו הערות תוך  מועצהכל חשבון ייבדק על ידי ה 6.4
 החשבון.

 ום.י  45לאחר האישורים כאמור יועבר החשבון לגזברות וזו תשלם את החשבון שוטף +  6.5

העתק מאומת  מועצהכתנאי מוקדם לבצוע תשלומים לקבלן לפי הסכם זה, ימציא הקבלן לגזבר ה 6.6
 של כל אלה:

 .1975-תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו 6.6.1

או  1976-אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 6.6.2
לן מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות מרואה חשבון או מיועץ מס, לפיו הקב

והרישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק, וכמו כן שהקבלן נוהג לדווח 
 לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין.

 אישור על ניכוי מס במקור. 6.6.3

 

 ושיפוי בנזיקין   , ביטוחאחריות .7

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  מועצהלבדו יהיה אחראי כלפי ההספק  7.1
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק  ו/או  מועצהלהיגרם ל

לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 
עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל נזק ו/או אובדן הנובע ו/או בקשר התחייבויות  הספק ו/או

 ו/או למערכותיו ו/או שירותים נלווים. מאזני גשרהספק ו/או ל

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  מועצההספק לבדו יהיה אחראי כלפי ה 7.2
ו/או למערכותיו ו/או ציוד ואביזרים נלווים  אזני גשרמשהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או ל

באמצעות נציגה הרשמי ולשביעות רצונה  מועצהעד לסיום אספקתם ו/או התקנתם וקבלתם ע"י ה
. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות כאמור לעיל תחול גם במתן שירותים נלווים מועצההמלא של ה

על מנת שיערוך טיפולים ו/או ביקורות ו/או ויועברו לספק  מועצהבמידה והנ"ל יצאו מחזקת ה
לצורך  מאזני גשרתיקונים ו/או אחזקה ומתן שירותים נלווים ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו ל

 השירותים נשוא החוזה.  

ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל  מועצההספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את ה 7.3
עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור 

תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו  מועצהלעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ה
 להתגונן.  
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אי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכ מועצהה 7.4
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מועצהסכומים אשר נתבעים מה

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מועצההספק כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו ל
 הספק כאמור לעיל.

ל, הספק יערוך ביטוחים מתאימים לכיסוי כלל מבלי לגרוע מאחריותו של הספק כאמור לעי 7.5
ימציא הספק למועצה לא יאוחר ממועד  ,. מבלי לגרוע מהאמורפעולותיו במסגרת הסכם זה

 .לחוזה 'נספח גאישור קיום ביטוחים בנוסח  ,החתימה על החוזה

 העברת זכויות .8

פי -ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות
וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע זה, כולן או מקצתן. כמו כן, הספק לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו  חוזה

 , לכל צד ג' שהוא.האספקה והשירותים הנלווים לה, כולם או מקצתם

 הפרות ופיצויים .9

ימים  3הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן ההפרה תוך  הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית או 9.1
זכאית לבטל חוזה זה לאלתר, זאת בנוסף  מועצהתהא ה מועצהלאחר שקיבל דרישה לכך מאת ה

 לכל סעד שתהא זכאית לו על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

לא יגרעו גביית פיצויים בכל דרך אחרת לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו 9.2
לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול בכל  מועצהמזכותה של ה

 דרך אחרת על פי שיקול דעתה. 

בשל הפרה יסודית של הספק, יישא הספק לבדו בכל נזקיו כתוצאה  9.1בוטל החוזה כאמור בסעיף  9.3
 מביטול החוזה, לרבות הוצאותיו הנובעות מהתחייבויותיו החתומות כלפי צדדים שלישיים. 

לצרכי חוזה זה "הפרה יסודית" תוגדר כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  9.4
 :וכן בכל אחד מן המקרים הבאים 1970-התשל"א

 אי  גילוי מידע מהותי על ידי הספק; 9.4.1

 נאמנות לחוזה זה ו/או למטרותיו;-גילוי של אי 9.4.2

הספק נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים זמני או  9.4.3
 קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע לספק;

הבלעדי, ותוך מתן הודעה מוקדמת לספק, כי עקב , על פי שיקול דעתה מועצהאם יתברר ל 9.4.4
 הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של החוזה לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.

ו/או מי מטעמו האספקה ומתן השירותים  אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הספק 9.4.5
 ובטוח. בצע באופן סביר להת יםלא יכול הנלווים לה

ובותיו לבצוע האספקה והשירותים הנלווים לה בהתאם במידה והספק לא ימלא את אחת מח 9.5
ו/או מי מטעמה, מוסכם כי  מועצהאת הוראות ה  לחוזה זה ונספחיו כולם או חלקם, או לא ימלא

דעתה, רשאית לקנוס את הספק ולקזז מחשבונותיו עבור ביצוע האספקה  , לפי שיקולמועצהה
   כולה/חלקה.

 פיצויים בגין איחורים, תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים.  .10
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הספק מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונו של המועצה  תוך המועד שנקבע  10.1
ידו לתיקון הליקוי. לא תיקן הספק המועד את הליקויים כאמור,  רשאית המועצה לתקן את  -על

י מי מטעמה על חשבון הספק. תיקנה המועצה את הליקויים כאמור, יד-הליקויים בעצמה ו/או על
הוצאות  15%תהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

מיוחדות. אין באמור לעיל לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המועצה בעניין זה ובמקרים מעין 
 אלו.

ל תמורה המגיעה לספק את הנזק או ההוצאה שנגרמו למועצה, המועצה תהא רשאית להפחית מכ 10.2
 בצירוף פיצוי ושיפוי המועצה בגין הליקוי.

(  ימים מיום מסירת רשימת 15הספק רשאי לערער על החלטת המועצה בתוך חמישה עשר ) 10.3
הליקויים לספק. הערעור ייעשה בכתב למנכ"לית המועצה ו/או מי אשר הוסמך בכתב מטעמו. 

 "לית המועצה בעניין תהא סופית.החלטת מנכ

הספק ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישת  10.4
ההסכם ונספחיו ו/או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות 

 החברה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי:
)שלושים( ימי עבודה מיום  30 -בגין כל יום איחור בהשלמת התקנת מאזני הגשר מעבר ל 10.4.1

ידי המועצה, יחויב הספק בפיצוי מוסכם לחברה בסך של -שליחת ההזמנה לספק על
ואילך ישלם הספק פיצוי  30 -יום, והחל מהיום ה 30ליום לאיחור של עד ₪  3,000

תר הסעדים העומדים למועצה כנגד הספק(, ליום )מבלי לגרוע מי₪  7,000מוסכם של 
ידי המועצה בהתאם לשיקול דעתה –אלא אם כן ייקבע  במפורש ובכתב אחרת על 

 הבלעדי בעניין.
המועצה תהיה רשאית לקזז את סכום הפיצויים האמורים להלן מכל סכום שיגיע ממנו  10.4.2

אמורים כדי לספק שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים ה
לשחרר ו/או לגרוע מהתחייבותו של הספק להשלים את העבודות ו/או מכל התחייבות 

אחרת לפי הסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה 
 לחברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

 –ונים וכיו"ב דיווח שאיננו נכון ביחס לתכניות ו/או המפרטים ו/או מדידות ו/או התיק 10.4.3
 ₪ 5,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של  

פיצוי מוסכם של יום איחור  –אי הכנת לוח זמנים לביצוע העבודות , לכל יום איחור  10.4.4
 ₪ . 500בסך של 

 ₪. 2,000פיצוי מוסכם לכל יום בסך של  –אי עמידה בלוח הזמנים  10.4.5
 ₪. 2,500יום בסך של  פיצוי מוסכם לכל –מסירת עבודות לספק משנה ללא אישור  10.4.6
 ₪. 1,000פיצוי מוסכם בסך של  -איחור יומי בתיקון נזק לתשתיות 10.4.7
 ש"ח2,000פיצוי מוסכם לכל יום בסך של  –אי ניקוי אתר העבודות וסביבתו  10.4.8
ידי המשרד להגנת -השלכת פסולת ושארית חפירה באתר פסולת שאיננו מורשה על 10.4.9

 ₪. 10,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך  –הסביבה 
 5,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של  –אי ביצוע הוראות המועצה )לכל הוראה(  10.4.10

.₪ 
 ₪. 4,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד של  –אירוע הפרת בטיחות בביצוע העבודות   10.4.11
 פיצוי מוסכם בכל יום ולכל פועל  –עבודה ללא מדי עבודה ו/או ציוד עבודה נדרש  10.4.12

10,000 .₪ 
 ₪. 8,000פיצוי בסך  –ה עומדת בדרישות המתוארות במכרז זה תוכנה שאינ  10.4.13

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או  10.5
לעקל מהספק בכל עת ובכל זמן סכום אשר, לכאורה, מגיע לספק לפי הסכם זה ו/או מכל סכום 

פי -נהל מגיע מהספק לחברה ו/או לצד שלישי עלאחר  שעל החברה לשלו לספק ואשר לדעת המ
 פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.-פי דין ו/או על-הסכם ו/או על
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הספק לא ישבית ו/או יעכב, חלקית או באופן מלא, את עבודותיו נשוא ההסכם מכל סיבה שהיא,  10.6
ו/או כתוצאה מסכסוך כספי ו/או לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הספק לבין עובדיו 

משפטי עם החברה ו/או מכל סיבה אחרת. השבית הספק את עבודותיו , ישלם הספק לחברה 
לכל יום איחור לכל מכל מוטמן אשר היה ₪  1,000פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 

ו/או להפחית  איחור בהצבתו: אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות שלהחברה לקזז
ו/או לנכות סכומי כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כמו 
כן, רשאית החברה לתבוע את הספק בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת עבודות 

 הספק.

פי כל דין -עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של החברה  10.7
ו/או הסכם זה, הרי שהחברה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק ספק/ים או עובדים 
אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הספק 

 הוצאות מיוחדות של החברה. 15%בכל ההוצאות הכורכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 ודיותס .11

ידיעה ו/או מסמך שיגיעו ו להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/א
. םולאחריההאספקה והשירותים וזאת במהלך ביצוע  לאספקה ולמתן השירותים הנלווים להאליו בקשר 

המועסקים על ידו ו/או הספק מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או 
 הפועלים מטעמו.

 

בטחונות .12



עם למועצה  הספקעל פי הסכם זה, ימסור  נותן השירותיםלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של  12.1
הנוסח ונוסחה יהיה  ₪  6,000 ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית על סך חתימת ההסכם

קובע הוא ה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כשהמדד הערבות. ד' המצורף להסכם זה כנספח
יום מתום תקופת  90והיא תישאר בתוקפה העדכני ליום חתימת ההסכם על ידי המועצה המדד 

יאריך הספק , ההסכם להאריך תוקפו של ההסכם בהתאם להוראות המועצהה ההסכם. החליט
 .תקופת האופציה יום לאחר תום 60לתקופה של  המועצהאת הערבות בהתאם לדרישת 

 

תנאי מתנאי  הספקלחלט את הערבות כולה או מקצתה, בכל מקרה בו הפר  תרשאי האת המועצה 12.2
 ה, וזאת מבלי לגרוע מזכותהו/או הוצאותי הההסכם ולהשתמש בסכום הערבות לכיסוי נזקי

ומבלי שיהא בכך כדי לשחרר את  לו לפי הסכם זה ולפי כל דין תא זכאייכל סעד אחר שה לקבלת
 מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. הספק

 
להחזיר את הערבות לגובה  הספקסכום חוב כלשהו מהערבות הבנקאית, מתחייב  המועצה תהגב 12.3

 .ימים מגביית הסכום האמור 10סכומה המקורי תוך 

 שונות .13

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  מועצהה 13.1
קצוב, המגיע לה מהספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות 

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. מועצהסעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה

 -שות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל מלע מועצההימנעות ה 13.2
יתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות ואין בה ולא תפורש בשם אופן כו

 זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.

וה תקדים ולא ו/או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהו מועצההסכמה מצד ה 13.3
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
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או מטעמה לא יפגעו  מועצהכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי ה 13.4
, לא ישמשו לספק צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הספק, מועצהבזכויותיה של ה

 תיה.על זכות מזכויו מועצהויתור מצד הוולא ייחשבו כ

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  13.5
 והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

לא  מועצהלספק במלואו, וכי ה מועצהתנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין ה 13.6
תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח  13.7
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72לנמען בתוך  לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 

 

             ___________      ____________ 

 הספק                           מועצהה                       
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 נספח א'

 
  למשקלמפרט טכני 
 
 

ס"מ כולל חיישני מיקום בכניסה  50עד  מטר גובה המאזניים 3מטר וברוחב   9מאזני גשר באורך  .1

 למשקל.

 .OIMLראש שקילה דיגיטלי תקן  .2

מטרים. בניית קיר  5בסיסים מטר על מטר. בניית רמפת עלייה מבטון באורך  4עבודות בטון: יציק  .3

 מעצור למניעת נפילת מאזניים ועצירת המשאית.

 הגנה למניעת חיתוך צמיגים. .4

 ני הגשר.בכל צד של מאז 2מתמרים  4התקנת  .5

 הצבת שני עמודים עם סימון זוהר בצידי המשקל. .6

 תגים. 60 -דרישה ל – RFIDמערכת שקילה אוטומטית עם קריאת תגים  .7

 הצבת עמוד קורא תגים בגובה הקבינה של הנהג. .7.1

תוכנת שקילה עם יכולת להפיק דוחות הכוללת את הנתונים הבאים: מספר רכב, שם הנהג, שם  .7.2

 ל כניסה ומשקל יציאה.הקבלן, תאריך ושעה, משק

צג דיגיטלי מותקן בגובה תא הנוסעים של הנהג. הצג ישקף את המשקל נטו של  –צג דיגיטלי  .7.3

 אינץ'. 12התכולה ובניכוי הטרה של המשאית. יובהר כי גודל הצג יהיה לכל הפחות 

י הצג הצג הדיגיטלי יותקן בארון שירות עמיד ואטום לחדירת מים ויחובר לנקודת חשמל. יובהר כ .7.4

 לא יופעל ע"י סוללות אלה ע"י חיבור ישיר לחשמל.

 התראות למייל והודעות לנייד. .7.5

 הדו"ח יופק עם יכולת להפעלת ביצוע קבלת מידע לפי חיתוכים שונים. .7.6

שילוט שייקבע על ידי המועצה ובהתאם לתנאים אשר נקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. השלט יהיה  .8

המועצה, לוגו של המשרד להגנת הסביבה כולל הכיתוב "נרכש בסיוע".  ממתכת חרוטה ויכלול את לוגו

 100/50המועצה תהיה רשאית להוסיף כיתוב בהתאם לצורך שייקבע . גודל השילוט יהיה לכל הפחות 

 ס"מ. הכיתוב בשילוט יהיה צבעוני ובולט. יובהר כי גרפיקה מתאימה תועבר במועד ההזמנה.

 תקינה. חיישני גלגלים לווידוא שקילה .9

מ' כולל תעלות תקשורת בין ארון התקשורת לבין משקל  1.8מ' בגובה  X 1מ'  1ארון שקילה בגודל של  .10

 המאזניים. הארון יהיה חסין אש למניעת שריפות ונזקים.

 חוטי חשמל תקשורת מוסתרים ולא גלויים. .11

 הצבת מאוורר עם חלון בגב ארון התקשורת. .12

 .מחשב, מקלדת, עכבר, וראוטר -חומרה .13

 לארון התקשורת יהי מנעול מאובטח ובנוסף ידית צילינדר עם מפתח. .14

  WINDOWS 10 המערכת כוללת מחשב תעשייתי עם מערכת הפעלה .15

 . המחסום יפתח רק לאחר זיהוי המשאית RFIDבכניסה למשקל יוצב מחסום חשמלי עם זיהוי  .16

 .RFIDהשקילה תתבצע אך ורק לאחר זיהוי הנהג עם תג  .17

 ויתחזק קו תקשורת סלולרי להעברת הנתונים למועצה.הספק יתקין  .18

בכניסה למאזני הגשר יותקן שלט שיוצב על עמודים ובו הכיתוב: נהג שים לב: מערכת השקילה הינה  .19

 רכוש פרטי והכניסה היא למורשים בלבד.
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ביציאה מהמשקל יוצב מהבהב רכב באור ירוק. לאחר מהמשאית הנשקלת עמדה כך שכל הגלגלים של  .20

 אית יהיו על המשקל יידלק המהבהב. לאחר שהמשאית ירדה יכבה המהבהב.המש

 המערכת תאפשר הפקת תעודות שקילה לנהג בתום השקילה. .21

ידו, כך שהספק –המחשב, המקלדת, העכבר והראוטר יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו ויתוחזקו על  .22

 ידאג לתחזוקה ותיקונים. 

טומטי ישירות לכל מקום עליו תורה המועצה, כך שלמועצה יהיו נתוני השקילה יועברו באופן מידי ואו .23

במסרון או בוואטסאפ, וכן לתיבת  -נתונים בזמן אמת . המערכת תוכל לשלוח נתונים הן לטלפון סלולרי

 דוא"ל.

משתמשים בהתאם להנחיות המועצה ויקבע מראש לכל  10 -הספק ישלח כל דו"ח או נתון לכל היותר ל .24

RFID הסר ספק מובהר בזאת, כי מספר המשתמשים הכולל יהיה מוגבל. בנפרד. למען 

מובהר, כי המשאיות ישקלו בתחילת יום העבודה. לפיכך, המערכת תכלול דוח המראה את ההפרשים  .25

 בין משקל בתחילת יום העבודה ובין כל שקילה במשך אותו יום עבודה.

ג ממשקל הטרה )המשאית המערכת תשלח התרעה מיוחדת למועצה במקרה ומשקל המשאית חור .26

 והמרכב( שהוגדרו לכל משאית מראש.

הספק יתן שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים של המערכת, לרבות חומרה, תוכנה והציוד הנלווה לכל  .27

 תקופת ההתקשרות.

 שירות תיקונים: .28

 תטופל באותו היום. 12:00קריאה שתשלח עד השעה  .28.1

 .08:30תטופל עד למחרת בשעה  12:01קריה מהשעה  .28.2

 

( חודשים, אחת לשנה. בנוסף לכיול השנתי הספק יכייל 12הספק יכייל את מאזני הגשר כל שניים עשר ) .29

, והנחיות והוראות משרד 1963 –( לתקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג 2את מאזני הגשר אחת לשנתיים )

ל הכיולים הכלכלה. באחריות הספק לתאם את אישור הכיול עם משרד הכלכלה וקבלת אישורו לכיול. כ

  ההתקשרות וההארכות באם יהיו. תתקופכל יהיו על חשבונו של הספק ול
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 'בנספח 

 
 

 מפרט טכני למצלמה
 
 
 

ניהול ושליטה מלאה על כלל שקילת המשאיות בכניסה ויציאה למפעל אוטומציה מלאה באמצעות מצלמות 

LPR. 

 

 LPRמודל ניהול אוטומטי באמצעות מצלמת: 

מאפשרות המרה של טקסט )בין אם מודפס או כתוב בכתב יד( למידע ממוחשב שניתן לשימוש  LPRמצלמות ה 

 .LPRמהווה את ליבת הפונקציונליות במצלמת  –עתידי במגוון רחב של תוכנות או במקרה שלנו 

 LPRמה כולל מודול ניהול אוטומטי באמצעות מצלמת  

 בקרבת מקום פיצ'רים המאפשרים אוטומציה וצמצום הצורך בשומר 

 שמירה אוטומטית של מספר לוחיות הזיהוי של משאית/רכב נשקל 

 התראה אודיטורית וויזואלית לנהג הרכב באמצעות רמזור וצפצפה 

 דיווח אוטומטי למשרד לאיכות הסביבה ללא מגע אדם 

 הצגת תמונה של רכב הנשקל לפי תאריך/שעה 

 שיוך מספר רכב לסוג סחורה או חומר גלם צפוי 

 ספר רכב לספק/ לקוח.שיוך מ 

 

 

 אחת ובצ'קלקה שמתריעה על סיום השקילה.  LPRבתל מונד יש צורך רק במצלמת 
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 נספח ג'

 אישור קיום ביטוחים

 תנאי ביטוח:
 
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או דין הספק יקיים לכל תקופת תוקפו של הסכם זה  .1

בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד קיימת לו אחריות לפי ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם 

 דין, ביטוחים לאחריותו בהיקף ונוסח שיפורט בכלליות כדלקמן:

ביטוח אחריות כלפי צד ג' לכיסוי כל נזק גוף או רכוש שעלול להיגרם באופן תאונתי ע"י הספק ומטעמו  .2

למקרה ולתקופת ₪(  2,000,000ם )בגבול אחריות שלא יפחת מסך של שני מיליון שקלים חדשי

 הביטוח. 

למען הסר ספק, המועצה, עובדיה ורכושה ייחשבו במפורש כצד שלישי. הביטוח יורחב לכלול את 

המועצה כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

צר המבטחת את הספק בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם עפ"י חוק האחריות ביטוח אחריות מו .3

ועפ"י פקודת הנזיקין וביטוח אחריות מקצועית לכיסוי מעשה או  1980 –למוצרים פגומים, התש"ם 

מחדל והפרת חובה מקצועית של הספק ובגין מי מטעמו, הביטוח לא יחריג נזק שנגרם עקב אבדן 

זקי עיכוב או אבדן שימוש עקב מקרה ביטוח, אי יושר של עובד וכן כולל מסמכים, חריגה מסמכות, נ

הוצאות הגנה בהליכים פליליים. גבול האחריות לא יפחת מסך של שני מיליון שקלים חדשים 

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪(  2,000,000)

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

לשפות את המועצה בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה ו/או מחדל  הביטוח יורחב

של הספק, עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח 

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי הספק חודשים לאחר תום תוק 6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח 

 לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

יש לקיים ביטוח אחריות המעביד של  –ככל שהספק יעסיק עובדים לצורך מתן השירותים עפ"י החוזה .4

    לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  20,000,000עובדיו ומועסקיו בגבול אחריות של   הכלפי

 הביטוחים הנ"ל יכללו תנאים כדלקמן: .5

)א( המועצה תיכלל כמוטב ומבוטחת באחריות צולבת ובהרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי הספק. 

 טוחיו. המבטח יוותר על זכות השבוב כלפי המועצה ועל שיתוף בב

)ב(הספק בלבד אחראי לשלם את דמי הביטוח ואת ההשתתפות העצמית בכל תביעה שתוגש בביטוחיו, 

 כלפיו ו/או על ידו. 

)ג( הפרת תנאי הפוליסות ע"י הספק ו/או אי קיום הוראות המבטח לא יגרעו מזכותו של המועצה 

 לשיפוי מלא בכל מקרה וענין.

מבוטל ומבלי לגרוע מאחריות הספק ומזכויות המבטח על פי  )ד( חריג "רשלנות רבתי" ככל שקיים,

 דין.

)ה( הביטוחים לא יורעו ולא יבוטלו מכל סיבה שהיא לפני שתישלח למועצה הודעה על כך בדואר רשום 

 יום מראש. 60לפחות 
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ידי המועצה ו/או הבאים מטעמה וכי מבטח -)ו( ביטוחי הספק הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 ותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה והבאים מטעמו.הספק מו

 )ז( היקף הכיסוי, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחת מתנאי ביט.

)ח( המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעמה, אולם הויתור על זכות 

 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק ימציא למועצה אישור בטוחים חתום על ידי מבטחו בנוסח  המפורט  .6

( ימים לפני תחילת שרותיו 7המצורף בזאת ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וזאת לפחות שבעה )

של הספק למועצה. הספק ישמור על תוקפו של נספח הביטוח לכל תקופת תוקפו של הסכם זה 

לתקופת אחריותו על פי דין וגם לאחר סיום ההתקשרות על פי הסכם זה ויימנע מהפרת תנאיו. בכל ו

מועד בו יעמוד נספח הביטוח לפקוע, ימציא הספק למועצה את חידושו של לתקופת ביטוח נוספת. 

מובהר ומוסכם בזאת כי הביטוחים שהספק נדרש לערוך כאמור לעיל הינם מזעריים בלבד ועליו 

ה לדאוג להוספה להם לכסוי סיכוניו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק פוטר את המועצה החוב

ומי מטעמה מכל טענה ודרישה בקשר לביטוחים שהספק נדרש לערוך בקשר להסכם זה לרבות 

 תנאיהם, גבולות האחריות שפורטו בהם ובקשר לכל פרט ונושא הכלול בהם.

ום ביטוחי במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת אישור על קי .7

מהתחייבויות הספק פי הסכם זה, ועליו לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע ממנו האפשרות 

 לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. 

ולשתף פעולה עם  כן מתחייב הספק להודיע למועצה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה .8

 המועצה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח.

המועצה רשאית לבדוק את אישור ביטוח הספק שיומצא כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי או  .9

 תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו.

ביטוח זה, על הספק  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוח הספק לבין האמור בסעיף .10

 לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

הספק מצהיר כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של המועצה  .11

להורות על תיקון ביטוחי הספק כמפורט לעיל, אינה מטילה על המועצה או מי מטעמה כל חובה וכל 

יא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות אחריות שה

 המוטלת על הספק על פי הסכם זה.

הספק פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את המועצה ואת הבאים מטעמה, מאחריות לאבדן או לנזק  .12

לגרוע מכלליות האמור,  אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים, ומבלי

לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם 

 השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות הספק עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, וככל שהדבר מותר עפ"י  .13

 , על הספק לדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.החוזה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק נושא באחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  .14

באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. הספק ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את המועצה 

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק -בדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו עלבגין כל או

 כאמור מכוסה בביטוחי הספק ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם הספק ובין אם לאו.

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .15
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  אישור על קיום ביטוחים
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 

ים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבוע

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

 שם

המועצה המקומית תל מונד ו/או 

תאגידים עירוניים ו/או חברות 

עירוניות ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 שם

 למלא

 

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

אספקה,     אחר: ☒

התקנה ואחזקת 

מאזני גשר למועצת 

 תל מונד

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 ת.ז./ח.פ.

 למלא

 מען

 , תל מונד52רחוב הדקל 

 מען

 למלא

 

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות 

אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום

 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

מטב סכום

 ע

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 2,000,000   ביט  צד ג'

 

 ₪ 302 304 307 309  

315 321 322 328 329  

 ₪   20,000,000   ביט   אחריות מעבידים

 

309 319 328  

אחריות מוצר/ 

 מקצועית

    2,000,000 

 

 

 ₪ 301 302 303 304 309 

321 325 326 327 328 

 12תקופת גילוי -332

 חודשים
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 

 (:ג'בנספח 

046 ,088  

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ד'

 נוסח ערבות ביצוע

 נוסח ערבות זו מיועד להגשה לאחר הזכיה במכרז

 תאריך: _______
 לכבוד

 המועצה המקומית תל מונד
 

 אג"נ,
 הנדון: ערבות מס'.................

 
 

"(, הננו ערבים המבקשים)ח.פ. _____________( )להלן: " לפי בקשת _____________
בזה כלפיכם בערבות עצמאית מוחלטת, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, לסילוק כל סכום עד סך 

"(, בקשר עם חוזה לאספקה, סכום הקרן)להלן: "₪ )ובמילים: __________(  ₪  6,000של 
ד, בצירוף הפרשי הצמדה למדד התקנה ואחזקת מאזני גשר עבור מועצה מקומית תל מונ

"(, המדדידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "-המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם על
 "(.סכום הערבותבתנאי הצמדה כמפורט להלן )סכום הקרן והפרשי הצמדה ייקראו להלן: "

 
)שבעה( ימים מקבלת  7אנו נשלם לכם את סכום הערבות לפי דרישתכם הראשונה, ותוך  .1

דרישתכם בכתובתנו המפורטת לעיל, ללא צורך בהצגת ערבות זו, ומוסכם בזאת מפורשות, 
שדרישה כוללת גם מסמך שיגיע לידינו באמצעות פקסימיליה, ואנו נשלם לכם כל סכום 

סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
 דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את סכום הערבות תחילה מאת הנערב.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור פעם בפעם על כל סכום שייראה  .2
מים לכם מתוך סכום הקרן בצירוף סכום הפרשי הצמדה כאמור לעיל, ובלבד שסך כל הסכו

מתוך סכום הקרן שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הקרן וסה"כ הסכומים לא 
 יעלו על סכום הערבות. 

אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ואנו לא נהיה רשאים להימנע  .3
ראש מתשלום על פי כתב ערבות זו מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו מוותרים בזאת במפורש ומ

 על כל טענה, לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי דין.
 ערבות זו איננה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .4
 ערבות זו תהא בתוקף מיום הוצאתה ועד ליום __________ ועד בכלל, ותבוטל רק לאחר .5

 אישורכם בכתב שיישלח אלינו יחד עם מקור ערבות זו. 
 

 
 
 רב, בכבוד 

 בנק___________________
 בע"מ

 
 
 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
 
 


