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 1/2019 מכרז מס'
 

 אספקת מכונת טיאוט ייעודית
     

 הזמנה להציע הצעות
 

 
 -בנספח ג'  המחיר לאספקת מכונת טיאוט ייעודית כהגדרת( מזמינה בזאת הצעות "העירייה")להלן:   אריאל ע.

 ל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.ומפרט טכני להסכם.  הכ
 

  
"(, ניתן מסמכי המכרז" :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

ה, בין -בימים א העירייהבמשרדי , שלא יוחזרו₪   ,0001של בעבור סך א' יום  3.20190.24החל מתאריך לרכוש 
 בלבד. 14:00 – 8:30השעות 

 03-9061623  טלפון לבירורים:
 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל צמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו
 .09.07.2019 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום₪.  50,000בסך של   העירייהתנאי עפ"י פניית 

 

 
שהומצאה למציע, , חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, הנדרשים , בצרוף כל מסמכי המכרזאת ההצעה

עד אריאל  5רחוב יהודה  בלשכת המנכ"ל ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים , _1/20190_מכרז מס'  –עליה מצוין 
 .14:00 שעה שלישייום   09.04.2019

  
 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 
  י.הבלעד דעתה שיקול לפי והכול שהיא הצעה כל או/ו ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה  העירייה
 כלשהי התחייבות המכרז פרסום בעצם , ואיןלנכון שתמצא סיבה ומכל עת בכל המכרז את לבטל רשאית  העירייה

 .העירייה לבין הזוכה המציע בין שייחתם בהסכם אלא כלשהו למציע
 
 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 
 

 
 
 
 
 
 אבי עזר
 מנכ"ל עיריית אריאל
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     'אמסמך  

 עיריית אריאל
------- 

 1/2019מס' מכרז פומבי 
 ייעודית ת טיאוטומכונאספקת 

 
 למשתתפים  הוראות ו  המכרז תנאי 

 
  נשוא המכרז .1
 
 

כל פסולת יעם מ, 9201 ה לכבישיעלישנת  9120 צוריי שנת, בחצר הלקוח חדשהייעודית מכונת טיאוט אספקת     1.1
 ,טכנולוגית וחוקיתמבחינה  טיאוט מכנילביצוע עבודות  הייעודלמה תאימליטר לפחות,  5,000בקיבולת של 

 .("מכונת טיאוט"מכונה / להלן: )הסכם.  מפרט טכני ל –בנספח ג' בהתאם למפורט במסמכי המכרז ו

 
ל כמפורט במסמכי המכרז והכ - לשנה הראשונה כחוק מכונת הטיאוטרישוי למען הסר ספק, המציע אחראי על  

 טכני להסכם.מפרט  – 'ג  ובנספח
    

  לצורך פעילות וכלולים במסגרת האחריות , לרבות ביצוע כל התיקונים הדרושים אחריות מלאה לציודכמו גם,                 

 , תיקונים שלא במסגרת האחריותוהכל על חשבון החברה ובאחריותהלפחות חודשים    12תקינה של הציוד למשך                 

 אך נדרשים בתוך תקופת האחריות יבוצעו ע"י החברה בכפוף לתשלום של הרשות.                 

 
 ראבו, תוצרת חברת  2010מודל  530ברשות מדגם מת הקיי מכונת הטאוט הספק יידרש לרכוש אתטרייד אין:     1.2

    אל .-ע"י חברת גד 11/2017במערכת מים בלחץ גבוה שהותקנה ב   מצוידתהמכונה     

  

בעירייה טרם הגשת הצעתו וזאת בתאום מראש עם נציג  מתהקיי מכונת הטאוטהספק רשאי לבדוק את מצב 

 054-5691244:בטל'ה העיריי

 

מסירת המכונה החדשה, על ידי הספק בטרייד אין תסופק ע"י הרשות במעמד מסירת מכונת הטאוט שנרכשה 

 באחריות הרשות לדאוג למסמכים הנדרשים לצורך העברת בעלות.

  
 
  מסמכי המכרז .2
 

    : מסמכי המכרזיחד ולחוד ביקראו להלן ו מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ,המסמכים המפורטים מטה  
    

 מסמך ההזמנה
 

 .למשתתפיםוהוראות המכרז  תנאי    - 'אמסמך 
 .נוסח ערבות מכרז     -נספח א' 

 המציע.והצעת ת הרהצ    -  'במסמך 
 .מכונת טיאוט ייעודית ונספחיוהסכם לאספקת    -   'גמסמך 

 נוסח ערבות ביצוע. –נספח א' להסכם 
 אישור קיום ביטוחים. –נספח ב' להסכם          
 מפרט טכני של מכונת הטיאוט. –נספח ג'  להסכם         
 יצורף ע"י החברה הזוכה. –הנחיות טיפולים ותחזוקה למכונת טיאוט  וכן מחירון חלקי חילוף  –נספח ד' להסכם          
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  מסמכי המכרזהבהרות ל .3

 
כל ספק  ו/אואו חוסר בהירות במסמכי המכרז,  ,אי התאמות סתירות, שגיאות,שאלות ובקשה להבהרות ו/או  .א

שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו 
  zanafi@ariel.muni.ilבאמצעות דוא"ל ל: עירייה לבכתב מודפס בלבד  , יועברו על ידי המציעמפרטי המכרז

 . 03-9061814: 'יש לאשר את קבלת המסמך בטל  .הצעות למכרזהלפני מועד הגשת ימים   7  -לא יאוחר מו
  -מלא יאוחר , לכל רוכשי מסמכי המכרז בכתבו/או הבהרות תשובות  וימסר, הודעה כאמור עירייהלמסר המציע  .ב

 להגשת ההצעות. האחרון לפני המועד ימים 3
 
, שינויים רשאית בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת ההצעות, להכניס ביוזמתה או בתשובה לשאלות  העירייה .ג

 ו/או תוספות במסמכי המכרז. תיקוניםאו /ו
לידיעתם של כל רוכשי  חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתבכאמור, יהוו והתוספות השינויים התיקונים  

 .ו/או דוא"ל הבאמצעות פקסימיליהמכרז  מסמכי
 
 .מהצעתו כאמור בס"ק ב' לעיל, כחלק בלתי נפרד ו/או ההבהרות התשובות מסמך את להצעתו  ףמציע יצרכל  .ד
 
 לו בע"פ.מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו  .ה

 
 

 

     תנאי סף-כשירויות המציע .4

    
המהווים העומדים בכל התנאים המפורטים  ניסיון,יכולת כספית, ו, רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי כישורים

  :להלןתנאי סף 
 

 .בוא מכונות טיאוט ו/או מטאטאי כבישיםיבי שנים לפחות 10של  ןניסיובעלת על החברה המציעה להיות     4.1 
 .. יש להגיש תצהיר מאושר ע"י עו"דסיון צריך להיות של החברה ולא של מי מבעליהייובהר כי הנ    

 
ושהינו על ידו לאספקה במכרז זה  תהמוצע מכונת הטיאוטיצרן של בישראל מציע שהינו סוכן/משווק מורשה  4.2

   . I.S.O 9001מקיים תקני  מארץ מערב אירופית ו)היצרן( 
 

על המציעים   .או מדגם דומה במכרז זה המוצע םמדגייעודיות  מכונות טיאוט 45 לפחות 2015-2019משנת   סיפק 4.3
ומוכח ניסיון קודם  מלקוחות עללהלן והמלצות בכתב  8סעיף  ב'מסמך ב לאמורלצרף להצעתם רשימה בהתאם 

 שרכשו מהמציע. מכונת הטיאוטעם 
 

, העונה הדגם המוצע על ידו במכרז זהמ מכונת הטיאוטשל , בעבריתשל היצרן ומפרט מציע שצירף מפרט טכני מלא  4.4
 מכונת הטיאוט, המצורף להלן. לאספקת להסכםמפרט טכני  – 'געל הנתונים והדרישות המפורטים בנספח 

 
ק בין היתר חלקי חילוף, ימחז, המכונת הטיאוטלטיפול ותחזוקת , (190לציוד צמ"ה ) מורשהמוסך המפעיל מציע  4.5

 .על ידו במכרז זה תהמוצע מכונת הטיאוטאביזרים וחומרים נדרשים לתחזוקת 
 

קה למכונת הטיאוט ומכלוליה, בחצר ניידות שירות לפחות, למתן שירותי טיפולים ותחזו 5מציע שבבעלותו  4.6
 .העירייה

 
 .2013 -ג"עהתש עסקים  לצו רישוי ,   א' 8.6, א'  8.9  - 8מציע בעל רישיון עסק קבוצה     4.7

 
יהיו  במכרז,והמסמכים הנדרשים  ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות, הניסיון, המציע הינו 4.8

 "המציע"(. להלן:)בלבד מכרז של המשתתף ועל שם המשתתף ב
 

 .תאגיד רשום כדין בישראלהמציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או  4.9

mailto:mosseriy1@gmail.com
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כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא  4.10

 מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן. 

 אריאלהמציע רכש את מסמכי המכרז מעיריית  4.11

 
 
    צירוף אישורים ומסמכים נלווים נדרשים  .5
 

 מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין המפורטים להלן: –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  .א
 

 )אכיפה ניהול חשבונות  ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תקף על ניהול פנקסי חשבונותאישור מציע ל 5.1
 לצורכי מס  אישור על היות המציע עוסק מורשה ,ניכוי מס במקוראישור תקף על , 1976לום חובת מס( התשל"ו ותש       
 ערך מוסף      

 
צילום תעודת רישום של התאגיד. אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד על זהות בעלי המניות, זהות  -שהינו תאגיד  5.2

המוסמכים לחתום בשם בעלי התאגיד וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור שההצעה נחתמה ע"י 
 התאגיד.

 
 לעיל. 4.1שנים לפחות לחברה, כאמור בסעיף  10סיון של יתצהיר על נ 5.3

 
על ידו, המעיד על היות המציע סוכן/משווק מורשה של היצרן בישראל וכן  תהמוצע מכונת הטיאוטאישור יצרן  5.4

 לעיל.  4.2כנדרש בסעיף    . I.S.O 9001עותק ממעבדה מוסמכת על היות היצרן מקיים את תקני  
 

  4.3כנדרש בסעיף   שרכשו מהמציע מכונת הטיאוטבכתב מלקוחות על ניסיון קודם ומוכח עם לפחות המלצות  5 5.5
 לעיל.

 
 לעיל.  4.4כנדרש בסעיף  על ידו במכרז זה  תוהמוצעת הטיאוט ומכונשל  ,עבריתבשל היצרן ומפרט מפרט טכני מלא  5.6

 
 לעיל.  4.6כנדרש בסעיף  המצויות ופעילות בידי המציע ת שירות ונייד 5 על תצהיר רו"ח/עו"ד  5.7

 

 ,1995 –התשנ"א  עסקים  לצו רישוי ג',  8.10ב'  או   8.10א'  או   8.10א', או    8.9  - 8צילום רישיון עסק קבוצה   5.8
 .לעיל 4.7  כנדרש בסעיף

 
  להלן.   6ערבות בנקאית להגשת הצעה, כמפורט בסעיף   5.9

 
 המציע הציג מחירון מלא לטיפולים וחלפים. 5.10

 
 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  5.11

 
    

רשאית ועדת המכרזים לפסול לעיל   5-ו 4ף בסעיהמפורטים שלא יצורפו אליה האישורים ו/או המסמכים הצעה  .ב

 את הצעתו. 

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו  .ג
 יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין. 

 
 
 
   השתתפות במכרזערבות  .6

 
אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם ערבות בנקאית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, צרף יהמציע  6.1
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  לתאריך, בתוקף עד (ש"ח אלף חמישים) ש"ח 50,000המציע בלבד, בנוסח כמפורט במסמך א' להלן, על סך 
 (. "ערבות"כולל(    )להלן: )  7.20190.09

 

כשהמדד  ,המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד 
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון הבסיסי יהיה המדד 

 
הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מסויגת, חתומה כדין וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  

 לבנק.   העירייהאו גזבר  העירייהראש 
 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה וכן אם המציע לא יאריך את  6.2
 . העירייהאו גזבר  העירייהאש תוקף הערבות בהתאם לדרישת ר

 
והיא , להלן 12הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות בסעיף  6.3

 תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש.
לתבוע בנוסף פיצויים מהמציע, בגין הנזקים  העירייהלא יפגע בזכות  ,אמור לעילחילוט הערבות הבנקאית כ 

 על ידו עקב אי קיום ההצעה. עירייהלהממשיים שיגרמו 
 

, עד שהזוכה  העירייהאו גזבר   העירייההמציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות עפ"י דרישת ראש  6.4
ונספחיו.  אם יתנהלו הליכים  מכונת טיאוטעל הסכם אספקת   העירייהיחתום עם  העירייהשיבחר על ידי 

משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את מועד הערבות הבנקאית עד למועד שיקבע ראש 
או גזבר   העירייה.  באם לא יאריך המציע את תוקף הערבות בהתאם לדרישת ראש העירייהאו גזבר   העירייה
 .העירייהכאמור, הערבות תחולט לטובת   העירייה

 
 מכונת הטיאוטהסכם אספקת  םלאחר שייחתימים  14  תוך ,במכרז הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל 6.5

יום  )באם יהיו הליכים משפטיים(, לפי  14ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים ועוד  עם הזוכה במכרזונספחיו 
  המאוחר.

, ולאחר העירייהעם ונספחיו  מכונת הטיאוטהסכם אספקת לזוכה, תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על  
 . העירייהעל ידי  הוהפעלת מכונת הטיאוטיום לאחר קבלת  30וזאת תוך  עירייהל מכונת הטיאוטשיספק את 

 
 הבהרת מסמכי המכרז .7
 

פרט בפנייתו לו עירייהב למנהלת פרויקטיםבכתב חייב המציע לפנות למתן הצעות למכרז, הזמנה  במסמךכקבוע  7.1
סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו 

 "(.ההודעה" –נשוא המכרז )להלן  ותשל סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לעבוד
 ימים לפני המועד  7  לכל המאוחר ,בעירייה התברואה' מח למנהלכאמור לעיל להגיע  הודעהלמען הסר ספק, על ה 

 להגשת ההצעות. האחרון
 

השאלות תשובות בכתב.  למנהלת פרויקטיםהודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור לו  למנהל מח' התברואהמסר המציע  7.2
 סמכי המכרז.מהתשובות תישלחנה לכל רוכשי ו

 
או אי קבלתם, לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או  למנהלת פרויקטים איחור בקבלת התשובות  7.3

 .ועניין ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר  ועדת המכרזים שללהתחשבות 
לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו על ידי  

 .לעיל בכתב, כאמור מנהל מח' התברואה, אלא אם אלה ניתנו ע"י העירייה
 

מסמכי המכרז ו/או או להוסיף תוספות לו/לבצע שינויים  ,מנהל מח' התברואהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  7.4
 ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו, והודעה בכתב תינתן על ידו לכל רוכשי המכרז.

 
מחייבים את כאמור לעיל,  מנהל מח' התברואהעל ידי שניתנו  ן טעויות,תיקו, הבהרות, ותוספותשינויים, תשובות,  7.5

 . ונספחיו מכונת הטיאוטממסמך הסכם אספקת ו ממסמכי המכרזבלתי נפרד יהוו חלק המציע ו
 

  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .8
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 אסור למציע למחוק, לתקן, להוסיף  או לשנות את מסמכי המכרז, לרבות במכתב לוואי. 8.1
 

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון, תוספת או מכתב לוואי כאמור, משום הסתייגות המציע   העירייה 8.2
 מתנאי המכרז/ החוזה ולפסול את הצעת המציע.

 
  הצהרות המציע .9
 

יש לו את כל הידיעות, המידע, מצהיר כי קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו, המציע  9.1
, כלי הרכב, הציוד ח האדםוכוכן יש לו או ביכולתו להשיג את כל האישורים, הכישורים והסגולות המקצועיות, 

ההתחייבויות המפורטות כל נשוא מכרז זה, וכי הוא מסוגל למלא אחר  דרישותהדרושים לביצוע והאמצעים 
 . בהתאם להצעתובהסכם ומכרז מסמכי הב

 
בחן קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, הוא ששור יכהצהרה וא םהמציע והשתתפותו במכרז, כמוהתו של הגשת הצע 9.2

ידועים ונהירים  ,ונספחיו מכונת טיאוטבהסכם אספקת שכל פרטי המכרז  את כל התנאים, המפרטים, והכמויות,
  מסכים להם. וכי הוא לו

 
בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ו/או חוסר ידיעה או אי הבנה ו/במסמכי המכרז כל טענה בדבר טעות  9.3

לאחר ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל ונספחיו  מכונת הטיאוטבהסכם אספקת המכרז ו/או 
 .הגשת הצעת המציע

 
 דרישת פרטים מהמציעים  .10

 
כל הוכחה שהיא ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמציע רשאית  העירייה 10.1

להציג כל מסמך , זה מכרזנשוא דרישות אחר  אלמל ווכושר המקצועיותוהכספיות  ובדבר אפשרויותי ,תראה לנכון
אם . לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו 5  או אישור, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף

להסיק מסקנות לפי ראות   העירייההסבר כאמור, רשאית או מסמך, אישור, נתונים,  ,המציע יסרב למסור פרטים
 עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

  
חות הערכה של חברות ותאגידים, לבקש ולקבל חוות דעת "רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דו  העירייה 10.2

 .העירייהשל זו ומסמכי הערכה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל סוג שהוא כנגד פעולתה 
לפנות לממליצים ו/או לרשויות  ,העירייהובין שאינם עובדי  עירייהבין שהינם עובדי   העירייהבנוסף, רשאים נציגי  

 המציע.של המקצועית ולקבל את חוות דעתם על כישוריו ויכולתו  מכונת טיאוטלהם מכר המציע מקומיות 
 
 
 
 

   העירייההחלטות  .11
 

וניסיונה  תהיה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה לרבות בין היתר, ניסיונו  העירייה 11.1
סיון מהמכונה יוהנ , יכולתו הארגונית והכלכלית, וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא לנכוןהקודם עם המציע

 .אותה הציע המציע מבחינת אמינות ותקלות שהיו אצל לקוחות המציע
 
 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת אומדן המכרז, או בשל   העירייה 11.2
 מונע הערכת ההצעה כנדרש. העירייהשלדעת  ,חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז

 
 בין היתר: העירייהתתחשב תשקלל ו, מכונת הטיאוטבקבלת החלטתה לרכישת  11.3

 
 
 

 מהשקלולנקודות  65                   הייעודית מכונת הטיאוטלאספקת יע בהצעת המחיר של המצ 11.3.1
 ע"פ הנוסחה הבאה:                                      

                

   2 - מחיר ההצעה                     * 65 = _______
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המחיר הזול    
   מבין הצעות

                
 

 ( הניקודמלוא את קבל ה ביותר תהזולההצעה  הע"פ הנוסח)                                                        

   
 

 .במכרז ותהמוצע מכונות הטיאוטבין השוואה טכנית וב מכונת הטיאוטאיכות בנק'  10 11.3.2
 .2015-2019בין השנים או מדגם דומה מכונות טאוט מהדגם המוצע  45 מעלנק' מציע שסיפק  10 11.3.3
 יום, 90יום ועד  31 -נק' מ 5יום)מקבלת ההזמנה מהעירייה(,  30נק' לאספקת המכונה עד  10 11.3.4

 יום 120יום ועד  91נק'   0                                
 י טיפולים ותחזוקה למכונת הטיאוט, למתן שירות ניידות שרות 5 מעל נק' מציע שבבעלותו   5 11.3.5

 .העירייהבחצר  ומכלולה                                 
  מהשקלול נקודות  35                                                                                                                                           

 
 טיאוט מכונותוביצועים עדיפים על נתונים מועדפים רישות חובה, עמידה בד – מכונת הטיאוט)איכות   

 (להלן ג' במסמךהמצורף  ע"פ הניקוד מכונת הטיאוטמפרט הטכני של הדרישות  עלאיכותי יותר , מענה מוצעות              
 

 
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייהאין  11.4

 
 
 

 הצעות פסולות .12
 
 מציע שההמחאה שמסר לרכישת מסמכי המכרז לא תכובד על ידי הבנק, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון כלל.  12.1

 

 כלל. ןידותלא תיפסל על הסף ו ,לעיל  4  המכרז המפורטים בסעיףהסף של הצעה שאינה עומדת בתנאי  12.2
 

רשאית ועדת המכרזים לפסול  , ס"ק 5המפורטים בסעיף  שלא יצורפו אליה האישורים ו/או המסמכים  הצעה 12.3
 את הצעתו.

 
 

 ותנאי תשלום התמורה .13
 

הגבוה העברות  מחיר ובצמוד לשער האירול בהתאם, תשולם למציע מכונת הטיאוט אספקתהתמורה עבור  13.1
 הבסיס הינו יום הגשת המכרז.והמחאות עד ליום הוצאת הזמנת עבודה, שער 

 
 המצורף להלן. מכונת הטיאוטכמפורט בהסכם לאספקת הינם שלום תנאי ת  13.3      

 
 הזוכה במכרז חובות .14

 
בכפוף ונספחיו, הסכם לאספקת מכונת הטיאוט יהא עליו לחתום על , "(הזוכה" -זכה המציע במכרז )להלן  14.1

בהתאם להודעות, לתשובות, להבהרות ולשינויים, ו העירייהלמחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים שייעשו על ידי 
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. העירייהימים מתאריך הודעת   10כשהוא חתום כדין תוך , עירייהלולהחזירו 

 
תחולט הערבות שצורפה לצורך  כדין במועד הנ"ל,זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום  14.2

, ישמש סכום ע"פ כל דין עירייהשתהיה ל מבלי לפגוע בכל סעד אחרזאת ווהבטחת הצעת המציע השתתפות במכרז 
הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה  העירייהכן, תהא 
עם מציע אחר    העירייהות לפיצוי עקב התקשרותה של הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכ

 במקומו.  
 



 עיריית אריאל
 1/2019 מס'   פומבי מכרז  

 אספקת מכונת טיאוט ייעודית
 

 

7 
 

את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי   עירייהליהיה הזוכה חייב לשלם  –עם מציע אחר   העירייההתקשרה  14.3
  בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל. גם רשאית לצורך זה להשתמש  העירייהלבין הצעתו הוא, ו  העירייה

 
לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש סכום  העירייהשבין ההצעה שנבחרה על ידי  היה ההפרש 14.4

תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען   העירייההערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו
במלואה ולהבטחת הצעת המציע תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז    העירייההסר ספק, יובהר כי 

 גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. 
 

כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל   העירייהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  14.5
  על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 
, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה 14.6

ויות המציע קיום התחייבלמען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך  במישרין או בעקיפין.
 מראש ובכתב.   העירייהאלא לאחר קבלת אישור  בהגשת הצעתו למכרז,

 

  ההגשת הצעאופן  .15

 
 יגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז במסירה אישית .המציע ימלא את הצעתו ו 15.1

            
 .העתק אחדהנדרשים בהמסמכים כל המכיל את  קלסרב תעשהמסמכים גשת הה 15.2

 
 

 הליכי משפט  .16
 

לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות  ,מציע שהוכרז כזוכהו/או מציע שהשתתף במכרז מובהר בזה, כי  16.1
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי העירייהכלפי 

 משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
 

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה והוא מוותר על כל טענה  16.2
במקרה של הליכים משפטיים, כל מציע מתחייב להאריך את  עקב כך. העירייהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 העירייהראש יום, בהתאם לדרישות   30 תקופת הערבות הבנקאית עד לתום ההליכים המשפטיים ובתוספת של 
 .העירייהאו גזבר 

 
 

 

  ה הצעההגשת מועד ומקום  .17
 

סגורה כשהיא מעטפה ב הכניס, יש לעילל 15  בהתאם לאמור בסעיף וצורפותיומסמכי המכרז  הההצעכתבי את  17.1
)ולא בדואר(, בתיבת במסירה אישית  פקידהולהושם המכרז בלבד ללא כל רישום נוסף, מכרז הנושאת את מס' ה

  למתן הצעות למכרז.הזמנה ה במסמךמהמועד הקבוע  , לא יאוחר העירייהמבני בלשכת מנכ"ל המכרזים 

 
 למתן הצעות למכרז. ההזמנהבמסמך הקבוע לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד  17.2

 
יום מהמועד האחרון  90, למשך וצורפותיהתעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה  ,כל הצעה שתוגש 17.3

הליכים הינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום אם  להגשת ההצעות.  הקבוע 
 יום.  30  ובתוספת המשפטיים 
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 עדיפות בין מסמכים .18

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין 
 תכרענה הוראות החוזים/ המפרטים, לפי העניין.תנאי המכרז להוראות החוזים/ המפרטים, 

   

   העירייהרכוש  –מסמכי המכרז  .19

, עירייהלעות הצת גשוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת ה העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של 
כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 

   עירייהללא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת בין שהגיש הצעה  עירייהלהגשת הצעתו, ויחזירם 
 ובין אם לאו.
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 ' א  נספח
 
 

  להשתתפות במכרזבנקאית ערבות כתב נוסח 
 

 
 עיריית אריאללכבוד :      

 
 
 

 מס'  ______________בנקאית הנדון:    ערבות 
 

 _____ת.ז./ח.פ./ח.צ. _________ ס'מהנערב"(, המציע )להלן: "_____ _______בקשת ______________ לפי .1
בלתי אנו ערבים בזה כלפיכם באופן , מיקוד(________ )כתובת מלאה כולל _________מרחוב __________

 למכרזמציע הנערב בקשר למילוי כל מחויבויותיו של ה ,הנערבהמציע שתדרשו מאת כל סכום לכם חוזר לשלם 
 (ש"ח אלף חמישים)במילים:  ש"ח 50,000 עד לסכום כולל של, ייעודית מכונת טיאוטלאספקת  __________מס' 

מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית שבתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי(, כפי , בלבד
בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( 

 . "סכום ערבות"( –להלן ) חילוט הערבות. 

  

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש  10  תוךישולם לכם על ידינו סכום הערבות  .2
, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם  העירייהו/או גזבר   העירייה

  נערב. מציע הומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת ה
 

  כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. לדרישתכם  .3

 

 .כולל()  09.07.2019 תאריךל דע וז ינוערבותתוקף  .4

 

לאחר  . לעיל 4 כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף .5
 בטלה ומבוטלת.  ינו זותהיה ערבות, זהמועד 

 

 .בכל צורה שהיא העברההסבה או לזו אינה ניתנת ל ינוערבות .6
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 _______________   בנק     
 

 סניף  _______________                                                                                                 
 
 
 
 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ______________________ וחותמת הסניף.
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 'במסמך    
 

 עיריית אריאל
 1/2019מכרז פומבי 

   ייעודית מכונת טיאוטאספקת 
 

 המציע והצעת צהרתה
 

 עיריית אריאל  לכבוד: 
 
 
לרבות  מכרזהאת כל מסמכי והבנתי כי קראתי בעיון  מצהיר _____________________________אני הח"מ  .1

ההסכמים, כל התנאים ודרישות המכרז ידועים ומוכרים לי ואני מסכים להם, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע 
 החתומה על ידי.   הצעתימחירי את על קביעת מחירי הצעתי ובהתאם לכך קבעתי 

 
כל מסמכי המכרז לתנאים ולדרישות בבהתאם  לחצר הלקוח  מכונת טיאוטהנני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת  .2

  ונספחיו.הסכם וה

        
 :  בזאת כי ומתחייבמסכים  ,אני מצהיר .3

    
 מכונת הטיאוטלאספקת  הנדרשות ,ובעל יכולת מימון והכישורים הדרושים הניסיון, המקצועי בעל הידעאני  3.1

  . ובהסכם ונספחיו נשוא המכרז, בהתאם לכל הדרישות במסמכי המכרזהייעודית 
 

נשוא מכרז זה  דרישותאת  קייםלהשיג את כל האישורים וההסכמים הנדרשים, על מנת ל אפשרותיבברשותי או  3.2
 . במסמכי המכרז שנקבעו על ידכם  ,ולוחות הזמנים ,מועדיםל ,לתנאים ,בהתאם לדרישות

 
נשוא  מכונת הטיאוטאספקת על פי כל דין ו/או תקן לצורך בכפוף לכל דין ובכל הדרישות  הנני מתחייב כי אעמוד 3.3

 1987 –על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז  םתשלום לעובדיוהמכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, 
  .לפחות

 
על פי   מכונת הטיאוטלרכוש או שלא לרכוש את להחליט רשאית  העירייהשואני מסכים הנני מצהיר כי ידוע לי  3.4

מוותר מראש על כל טענה או תביעה  ואניכל טענות ו/או תביעות   תהיינה לי ואין לי ולא שיקול דעתה הבלעדי
איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  העירייהכמו כן ידוע לי ש בשל החלטתה.  העירייהכנגד 

 . הצעה שהיא
 

הידועות במועד  כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,הנני מצהיר שהצעת המחיר שהוצעה על ידי 3.5
ובכפוף לכל נשוא המכרז  מכונת הטיאוטלאספקת  דרישותהכרוכות בביצוע ה ,מכל מין וסוג הגשת הצעות למכרז

   .דין
 
 תוצרת ראבו 2010מודל  530אין את מכונת הטאוט מדגם  -הנני מתחייב לרכוש מהעירייה בעסקת טרייד     

  מצוידת  

 בחצר העירייה.  תהנמצאאל , -ע"י חברת גד 11/2017במערכת מים בלחץ גבוה שהותקנה ב    

 
ולא   AS ISלמען הסר ספק, אני  מצהיר ומודע בזאת כי מכונת הטאוט הנרכש על ידי מהעירייה נרכש במצבו  

 תשמע ממני כל טענה, דרישה או תביעה בנדון. 

 
ימים  מתאריך הודעתכם  10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך  3.6

 בדבר זכייתי במכרז: 

 
 חתום כדין.  ואכשה עירייהל וולהחזיר ונספחיו  מכונת הטיאוטהסכם לאספקת לחתום על  (1)
 
 .ונספחיו מכונת הטיאוטהסכם לאספקת בהתאם לדרישות אישור על קיום ביטוחים   עירייהללהמציא  (2)
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כולן או מקצתן במועד שהוקצב  ,לעיל 3  ףאת הפעולות המנויות בסעי אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע .4

תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת   העירייהנשוא המכרז ו ת הטיאוטומכונאספקת את זכותי ל לשם כך, אאבד
 התקשר עם מציע אחר. זה ול מכרזי נשוא ילקיום התחייבויותלהצעתי 

בחילוט י וימוסכמים מראש בגין הפרת התחייבויותשסכום הערבות שיחולט במקרה דנן מהווה פיצויים לי כן ידוע     
עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי   העירייהלא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  ,הערבות

 עם הגשת הצעתי למכרז. 

 
לי כי במידה ידוע   בתוקף, את המסמכים והאישורים 5  ' סעיףאהריני מצרף להצעתי, בהתאם לנדרש במסמך    5.1 .5

רשאית ועדת המכרזים לפסול את , 4 ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן האישורים המפורטים במסמך א' סעיף 
 הצעתי

   . , כפי שהוגדר בתנאי המכרזלמכרז מהמועד להגשת הצעות יום 90  שלאותי במשך תקופה  מחייבתהצעתי זו    5.2
 

 יום.  30  בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת תיבמידה ויינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד הצע   5.3
 
 מפרט טכני .6
 
במסמכי  כמפורט  העירייהדרישות תנאים ותעשה בהתאם ל ,עירייהלהייעודית מכונת הטיאוט מצהיר, כי אספקת הנני   

 .ונספחיות והייעודי ת הטיאוטוהמכרז ובהסכם לאספקת מכונ
מפרט טכני להסכם,  – ח ג'פנתוני נס, כי האספקה נעשתה שלא בהתאם לת הטיאוטומכונבאם יתגלה במועד אספקת  

ד לממש כל זכות או סעווכן,  שהגשתי עם הצעתי, כפיצוי מוסכם מראשרשאית לחלט את הערבות הבנקאית   העירייה
 שלא בהתאם למפרט כאמור. מכונת טיאוטת עקב אספקלנכון  שתמצא אחר

 
 לתנאי הסף 4.3כמענה לסעיף ייעודיות  מכונת טיאוטרשימת לקוחות אשר רכשו ממני מצ"ב  .7

 אצל הלקוח, שם היצרן ודגם המכונה()הרשימה תכלול שם הלקוח, חודש אספקה, איש קשר וטלפון 
 

 מכונת טיאוטמועד אספקת  .8
 

 ימי עבודה מיום חתימת ההסכם.  120מועד אספקת מכונת הטיאוט, יהיה לכל המאוחר  
 

 הנני מצהיר, כי יש ביכולתי לספק את מכונת הטיאוט במועד מוקדם יותר בהתאם למפורט להלן :
 

 חתימת ההסכם.ימים ממועד  ___ ____ תוך 
 
  תמורה .9
 

 :ה כמפורט להלןלחברישירות  העירייהעל ידי תשולם מכונת הטיאוט עבור התמורה  - תנאי תשלום 9.1

 
 

 11בסעיף חשבונית מס ע"ס התמורה המלאה כאמור  החברה תמסור במועד מסירת המכונה .9.1.1
 למסמך א'. 13וצמוד כאמור בסעיף 

 

יום מהוצאת החשבונית וקבלת  90תוך   11את התמורה המלאה כאמור בסעיף תשלם  העירייה .9.1.2
 . המכונה

 
      

                      
         :ייעודית מכונת טיאוטלאספקת  מחירהצעת  .10

                                  
 

 ליטר  5,000עבור אספקת מכונת טיאוט ייעודית חדשה  עם מיכל פסולת 
 כולל רישוי וטסט בחצר הלקוח : 

 
 

 , עם מכל פסולת  בנפח ____ מ"ק ______דגם _________ ___תוצרת ____________
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 להסכם.מפרט טכני  -המפורטים בנספח ג'  וכל המכלולים

 
   

 ש"ח לא כולל מע"מ  ________________ : הינהלאחר טרייד אין התמורה  הנדרשת 
 
 
 
 
 

 למכרז )יוזמנו באמצעות הזמנת עבודה בלבד( נוספיםמחירון פריטים 

 .על הזוכה הועדהיובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת 

 חובה למלא את הצעת המחיר לכל הרכיבים בטבלה.

 מחיר במילים  מחיר בש"ח  פריט 

חבילת טיפולים  שעות עפ"י 

 הוראות היצרן

  

   מברשת מתכת

   מברשת פלסטיק

   ומתכת מברשת מעורבת פלסטיק

   מראות צד

   
 שם המציע: ______________________ מס' ת.ז./ ח.פ.: ___________________

 
 

 כתובת המציע____________________________________________________
 
 
 

 נייד ____________ פקס  _______________ מס' טלפון______________ טלפון
 
 
 

 ____________                             נציג המציע  ___________      םש                תאריך     _________
 המציע  ה וחותמתחתימ                                                                                                                                          
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 מסמך ג'                                                                                       

 

 ייעודית מכונת טיאוטלאספקת  הסכם
 

 _______ שנת _______ לחודש _____שנערך ונחתם ביום __
 
 

 עיריית אריאל     בין:                              

 כתובת|________________
 מצד אחד                           "( העירייה)להלן: "   

 
 

 _____________________       לבין:                              
 

 ח.פ. :   ____________________                      
    

 כתובת :   ____________________                                                    
 

 :    ____________________ על ידי                                                     
 חתימה מורשה                                                                                 

 
                                                                         ____________________ 

 מורשה חתימה                                                                            
    

          מצד שני(                             "החברה")להלן:                                                                        
                                      
       

 
 ;ייעודית מכונת טיאוט אספקתל 1/2019'  פרסמה מכרז פומבי מס   העירייהו הואיל:

 
נספח  לבהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהתאם ייעודית  מכונת טיאוטרכוש להחליטה   העירייהו הואיל:  ו

 ;("מכונת טיאוט"להלן: להסכם  זה ) מפרט טכני –' ג
 
  ;  עירייהלייעודית  מכונת טיאוטחברה השתתפה במכרז וזכתה באספקת וה  הואיל: ו
 

 מכונת טיאוטוברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לאספקת      והואיל: 
 ;הסכם זה נשוא

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 ונספחיםמבוא  .1
 

 המבוא להסכם זה והנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו.
 כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד, ואין לייחס להן כל משמעות בפרשנות ההסכם.

 נספחי הסכם זה המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו:
 

 .טיאוטהמכונת ערבות בנקאית לאספקת      - נספח א'
 אישור בדבר קיום ביטוחים של החברה.     - נספח ב'

 ייעודית מכונת טיאוטמפרט  טכני של      - 'גנספח 
 יצורף ע"י החברה הזוכה –הנחיות טיפולים ותחזוקה למכונת טיאוט     –      נספח ד'

 
 הצהרות החברה: .2
 

 .זה נשוא הסכם טיאוטהמכונת על פי כל דין לספק את  תהינה מורש  החברה מצהירה כי 
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  מכונת טיאוט .3
 

 מפרט טכני  להסכם. -וכל המכלולים  המפורטים בנספח ג'  טיאוטהמכונת את  עירייהחברה מתחייבת לספק לה
 

  מכונת טיאוטאספקת  .4
 

  10  -ולא יאוחר מ על זכייתה במכרז, העירייהיום מרגע שהחברה תקבל מ 120: מועד אספקת מכונת הטיאוט 4.1
 .ימים ממועד זה

 
, נהתקי איכשה או מי מטעמו העירייה במקום שיקבע מנכ"ל  העירייהבתחום שיפוט סופק ת טיאוטהמכונת  4.2

 מכל פגם ו/או מום. הייונק מהשל
  

ר, לאחר כל תהליכי האישו לעיל, 4.1במועד האספקה כאמור בסעיף  טיאוטהמכונת החברה מתחייבת לספק את  4.3
 , והכל על חשבונה.טיאוט מכנילהפעלה לביצוע עבודות  ןומוכ הרישוי,

 
מכונת (, במעמד אספקת "המפקח", )להלן: העירייהשיקבע על ידי מוסמך החברה מתחייבת למסור לנציג  4.4

 טיאוטהמכונת , את ספר הרכב של טיאוטהמכונת שיונות הנדרשים להפעלת י, את כל ההיתרים והרטיאוטה
, טיאוטהמכונת הוראות הטיפולים והתחזוקה של , את טיאוטהמכונת של המפרט הטכני המלא , את הומכלולי

 .הומכלולי טיאוטהמכונת ואת תעודות האחריות של יצרן 
 

 העירייההחברה מתחייבת להעביר הדרכה לנציג שימונה על ידי  4.5
 
  מכונת טיאוטבדיקת וקבלת  .5

 
 . ןקבלתלצורך   עירייהל האספקת במועד טיאוטהמכונת ק את וידוע לחברה והחברה מסכימה כי המפקח יבד .5.1

 
נציג  ועל ידי ידי המפקח כאמור, יירשם פרוטוקול שייחתם על  טיאוטהמכונת במעמד האספקה ולאחר בדיקת  .5.2

 בו יירשמו פרטים כדלקמן:  ,  מטעם החברה מוסמך
          

על ידי  טיאוטהמכונת ירשם בפרוטוקול קבלת  -  העירייהאם האספקה הינה לשביעות רצונה המלא של  .5.2.1
 (."הקבלה")להלן:   העירייה

 

 אזי:    העירייהלשביעות רצונה המלא של  אינהאם האספקה  .5.2.2
 

ת ומכונקבלת בפרוטוקול דבר אי ם ו, ירשטיאוטהמכונת בקיים פגם מהותי המפקח סבור כי  (1)
 המשתמע מכך. על כל הלהחזרתלחברה והנימוקים   ההחזרת ,טיאוטה

   
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  העירייהאין באמור בס"ק זה לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של  

 
 בפרוטוקול:ם וירש והפגם איננו מהותי טיאוטהמכונת פגם ב  אם המפקח סבור כי קיים (2)

                    
)להלן:   טיאוטהמכונת  התיקונים, ההשלמות והפריטים החסרים הדרושים לצורך הפעלת •

 תיקונים(.
 התקופה המוקצבת לחברה לשם ביצוע התיקונים. •
 ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו קיימים. •
התחייבות  ביצוע התיקונים כאמור כנגד קבלתגם לפני  , בעירייה טיאוטהת ומכונדבר השארת  •

של המפקח את התיקונים כמפורט בפרוטוקול ו ברה שתבצע ותשלים לשביעות רצונמאת החבכתב 
 עד המועד שיקבע.

 אחרי ביצוע  התיקונים.  ,טיאוטהמכונת המועד  החדש  שיקבע  לקבלת   •
 או                                                                           

 לחברה.  ן, לפני ביצוע  התיקונים  כאמור, והחזרתטיאוטהמכונת דבר אי  קבלת   •
 אחרי ביצוע  התיקונים.  טיאוטהמכונת המועד  החדש  שיקבע  לקבלת   •

 



 עיריית אריאל
 1/2019 מס'   פומבי מכרז  

 אספקת מכונת טיאוט ייעודית
 

 

15 
 

לבצע  (, החברה מתחייבת2) 5.2.2ו מהותי כקבוע בסעיף בהמשך לרישום הפרוטוקול במקרה של פגם שאיננ .5.2.3
בתנאי המכרז, וזאת  טיאוטהמכונת של  הלצורך עמידת ,את כל הדרוש  על פי קביעת המפקח בפרוטוקול

 .ובפרק הזמן שנקבע על יד
 
 טיאוטהמכונת קבלת  .6

 
לאחר ביצוע כל תיקונים  שנדרשו  ע"י המפקח במקרה של פגם שאיננו מהותי , טיאוטהמכונת במועד אספקת  6.1

 .העירייהעל ידי  טיאוטהמכונת (, ירשם  פרוטוקול ובו יאשר המפקח את קבלת 2)  5.2.2כקבוע בסעיף 
 

 וקביעתלמען הסר ספק מוסכם על הצדדים כי הסמכות לקבוע את כל האמור בסעיף זה נתונה למפקח בלבד, וכי  6.2
 בשל כך.  העירייהמין וסוג שהוא כנגד  כאמור תהיה סופית. לחברה לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל

 
 .העירייהלעבוד בשירות  נהחלת טיאוטהמכונת ידוע לחברה והחברה מסכימה כי  6.3

 
 אי ביצוע תיקונים .7
 

 רשאית   העירייה, קבע פרוטוקולתוך המועד שנ לעיל  5  במידה  והחברה לא  תבצע  תיקון כלשהו כמצוין בסעיף 7.1
 הבלעדי:על פי שיקול דעתה ל והכהרשומות להלן,  מהפעולות לבצע אחת

 
ולנכות מסכום החשבון הסופי או מכספי הערבות המצויה בעצמה או באמצעות אחרים לבצע את התיקון  7.1.1

 .ופיצויים מוסכמים מראש טיפול והוצאות כלליות דמי 15%בתוספת  , ת, את מחיר התיקוןעבידה באותה 
 

 טיאוטהמכונת את אותם סכומים השווים לדעתה לירידת ערך  ,לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות 7.1.2
שיקול יקבעו עפ"י  להיעשות. ערך הסכומים היו כתוצאה מהתיקונים שנעשו או צריכים ,לידיה שנמסר

. הוצאות הזמנת העירייהשיוזמן ע"י רכב   קביעת שמאיעפ"י  ,ובמקרה של חילוקי דעות המפקחדעתו של 
 שיוגש על ידו יחולו על החברה. השמאי והדו"ח 

 
 

המקורי  ממועד הקבלה כל יום איחור, בעד בועים, מוערכים ומוסכמים מראש,קפיצויים   עירייהלהחברה תשלם  7.2
 תהא חייבת להוכיח נזק כלשהו.   העירייהמבלי ש ,וזאת  טיאוטהמכונת של  

  
מכונת סכום השווה  למחיר השכירות היומית של  – תחילופי מכונת טיאוט  העירייהשכרה הפעילה ו/או  7.2.1

  .תחילופיה טיאוטה
 

 תחילופי מכונת טיאוט  העירייהת ולעיל, רשאית החברה להעמיד לרש 7.2.1"ק לחילופין, למרות האמור בס 7.2.2
  .עם נהג מטעמה לכל יום איחור

 
 

לעיל, ולא קיבלה מהחברה  7.2.1בס"ק כאמור  תחילופי מכונת טיאוט  העירייהלא הפעילה ו/או לא שכרה  7.2.3
ש"ח, בגין   500סך של   עירייהללעיל, תשלם החברה  7.2.2  בס"קעם נהג כאמור  תחילופי מכונת טיאוט

 כל יום איחור כפיצויים מוסכמים מראש. 
 

לעיל לעניין האיחור, הינו נזק שהצדדים רואים אותו  7.2  הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים בסעיף 7.3
 כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הסכם זה.

 
 להלן, אין משום שחרור החברה  7.2  כקבוע בסעיף,  העירייהבתשלום הפיצויים המוסכמים או קיזוז ע"י  7.4

או מכל לעיל,  6  תוך המועד המצוין בפרוטוקול כקבוע בסעיף טיאוטהמכונת מהתחייבויותיה לתקן את 
 התחייבות  אחרת על פי ההסכם.

 
 כי איחור במקרה שיוכח על ידי החברה, טיאוטהמכונת ת לא יחולו על החברה פיצוים מוסכמים על איחור באספק 7.5

   ככוח עליון. תנחשב ואינבארץ ובחו"ל, שביתות והשבתות . נובע מכוח עליון טיאוטהמכונת באספקת 
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 הדרכה .8
 

 הבנוגע להפעלת טיאוטהמכונת ו/או את מפעיל  , החברה מתחייבת להדריך את המפקחטיאוטהמכונת עם קבלת  8.1
באופן נכון  ועל יד טיאוטהמכונת  וזאת להפעלת כל מערכות ומכלוליה טיאוטהמכונת דויקת של והמהנכונה 
 ומדויק.

 
ומתן מענה לכל בעיה שתתעורר בקשר  ומכלוליה טיאוטהמכונת ההדרכה, תכלול מתן הסברים מפורטים להפעלת  8.2

 נדרשים.ותחזוקה וביצוע טיפולים  טיאוטהמכונת להפעלת 
 
 מכונת טיאוטלרותי תחזוקה יש .9
 

יצרן להוראות , בהתאם למכונת הטאוט ומכלוליהבתקופת האחריות, טיפולים ותחזוקה  החברה מתחייבת לבצע 9.1
 . על חשבון העירייה ובכפוף להזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה ברשות מכונת הטאוט

 

רותי ישובהתאם למחירון שצירפה החברה למסמכי המכרז תקופת האחריות, החברה תבצע בתשלום  בתום 9.2
שנים  5עד  למשך   ועפ"י הזמנת עבודה מהעירייה בהתאם לצורךה וממכלולימכונת הטאוט לתחזוקה טיפולים ו

            .העירייהעל ידי מכונת הטאוט לפחות ממועד קבלת 
 

הטיאוט  נתוכ, ביצוע שירות תיקונים למהעירייהלפי הזמנה מיוחדת של  עירייהלהחברה מתחייבת לספק  9.3
 , עם עובדים מקצועיים וניידת שירות. העירייהבתחום השיפוט של  הומכלולי

 
  

תחזוקת  טיפולים ווחומרים נדרשים לחלפים, אביזרים , בתום תקופת האחריות, לעירייההחברה מתחייבת לספק  9.4

 מכונת הטאוטשנים לפחות ממועד קבלת  5עד  , לביצוע  עצמי של  תיקונים  נדרשים זאת, למשך מכונת הטאוט

והכל בהתאם למחירון  והיא מתחייבת לשלם עבורם העירייהבמקרה זה, החלפים ירכשו על ידי  .העירייהעל ידי 

 שצירפה החברה למסמכי המכרז. 

 
  תמורה .10
 

  טיאוטהמכונת  לחברה עבור אספקת  העירייההתחייבויות החברה על פי הסכם זה, תשלם  תמורת מילוי כל 10.1
 (."התמורה" :)להלן  כנגד חשבונית  מס  כדין סכום של , כולל מע"מ ש"ח__________________סכום של  

 
 כמפורט להלן :ה לחברישירות   העירייהעל ידי תשולם  טיאוטהמכונת עבור התמורה  - תשלוםתנאי  10.2

 
 'א למסמך 13 בסעיף כאמורלאירו  ההצמדהכולל חשבונית מס תמסור במועד מסירת המכונה החברה  10.2.1

 
יום מהוצאת החשבונית ומיום קבלת  90תוך  את התמורה המלאה כאמור לעיל תשלם  העירייה 10.2.2

 המכונה.
 

 
 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התשלום בתיאום והסכמת החברה. העירייה 10.3
 
. עם העירייהלטובתה, וזאת עד קבלת התשלום האחרון מ טיאוטהמכונת החברה, תהא רשאית לשעבד את  10.4

 טיאוטהמכונת קבלת התשלום האחרון כאמור, מתחייבת החברה לשחרר את השעבוד ולהעביר את הבעלות על 
 . העירייהעל שם 

 
בכל דרישות המכרז  ותעומד טיאוטהמכונת התשלומים כאמור ימסרו לחברה רק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק ש 10.5

 בהתאם לדרישות המכרז ההסכם ונספחיו והמפרט הטכני במלואם. ה' להסכם, וסופקגוהמפרט הטכני נספח 
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 חריות א .11
 

  

לצורך פעילות  במסגרת האחריותהחברה מתחייבת לתת על חשבונה אחריות לציוד, לרבות ביצוע כל התיקונים  11.1

 חודשים 12תקינה של הציוד ולהחליף חלקים אותם יש להפעיל על מנת שהציוד יפעל באופן תקין וזאת למשך 

 לפחות.

 

, בהתאם הומכלולי למכונת הטאוטבתקופת האחריות, טיפולים ותחזוקה  החברה מתחייבת לבצעמובהר כי,   11.2

 . .להזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה ברשותעל חשבון העירייה ובכפוף  מכונת הטאוטלהוראות יצרן 

 

לתקן ו/או להחליף על פי דרישת ואחריותה  הומתקני מכונת הטאוטהחברה מתחייבת לקיים את אחריות יצרן  11.3

 אם מדובר –)או תוך פרק זמן ארוך יותר כפי שיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי  ימי עבודה 2בכתב, תוך  המפקח

כל פגם ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל  הצגת הדרישה לכך ע"י המפקח, מיום  "ל( לייבאו מחו בחלק שיש צורך

מפגם בייצור ו/או שימוש בחומרים   ואשר נגרם כתוצאה הממנחלק לכל ו/או  מכונת הטאוטלנזק שייגרם 

 פגומים.

 
יובהר כי האחריות כוללת את הטיפול באתר הלקוח והחברה לא תמנע שירות מהעירייה בשל צורך בהובלת  11.4

 יעשה הדבר על חשבון החברה ובאחריותה המלאה. -הציוד. ככל שנדרשת הובלה בתקופת השירות
 

 ושיפוי בנזיקין אחריות  .12
 

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  העירייהאית כלפי תהיה לבדה אחר החברה 12.1
ו/או לקבלני משנה מטעם   החברהלעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי 

התחייבויות הספק ו/או בקשר לעבודות ו/או לשירותים ו/או ל בגין ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם  החברה
 . מטעמה מי כלו/או  הו/או עובדי החברהו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

 

 או הנמצא ותאור סוגלאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  העירייהתהיה לבדה אחראית כלפי  החברה 12.2
או /ו שסופקו ורכוש ציוד לכלאו /ו העבודותאו /ו השירותים לטובת מטעמה מי ידי עלאו /ו ידה על שהובא
או /ו הטאוט למכונת האמור מכלליות לגרוע ומבלי הו/או על ידי מי מטעמ העל יד טופלואו /ו הותקנו

 ואישורה העירייה של המלא רצונה ולשביעות העירייה"י ע וקבלתם התקנתם לסיום עד לציודאו /ו למערכותיה
 מחזקת יצאו והציוד הטיאוט מכונות במידה גם תחול לעיל כאמור האחריות, מהאמור לגרוע מבלי. בכתב

ע"י החברה  נלווים שירותים ומתן תיקוניםאו /ו ביקורותאו /ו טיפולים שתערוך מנת על לחברה ויועברו העירייה
 ו/או השירותים נשוא ההסכם.    עבודותו/או ע"י מי מטעמה למכונות הטאוט לצורך ה

 
לשפותה  תזקים כאמור ומתחייבנואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  העירייהבזאת את  תפוטר החברה 12.3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
להתגונן מפניה על  העל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל לחברהתודיע  העירייההוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 . החשבונ
 

 
 
 

 ביטוח   .13
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 החברה ת, מתחייבהוחובותי ההחברה כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותלהבטחת  13.1
ביטוחים מתאימים  הבמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי הלערוך ולקיים על חשבונ

כאמור לפי שיקול דעתה, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס  הלהבטחת אחריות
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום   ב נספח, האישור על קיום ביטוחים

 ביטוחים"(.  

 

 החברהטחי מציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבת החברה 13.2
במועדים הינה  לעירייה החברהידי מבטחי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

בתרופות בגין הפרת ההסכם. החברה תשוב ותמציא  העירייהתנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 
ם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכ

 כלשהי מהעירייה.
 

 או במישרין המשמשים הטאוט למכונות רכב כלי לכל ביטוח, שנערך תוודא או תערוך החברה -רכב כלי ביטוח 13.3
 על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל השירותים מתןאו /ו העבודות לביצוע בעקיפין

 בגין חבות מפני וכן( חובה)ביטוח  מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי
 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח מכוסים אינם אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק

₪ 
 

לא יהוו  לעירייהריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ע 13.4
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי מהעירייהאישור כלשהו 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על החברהכדי לצמצם את אחריות 
 

ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות תעל תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  תאחראי הלבד החברה 13.5
 בפוליסות הביטוח.

 
ו/או הפועלים  החברהלנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  תהיה אחראית הלבד החברה 13.6

ה או חלקית של , לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאהמטעמ
תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי החברה תהיה אחראית לנזקים בלתי 

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 

ור, לשמור לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמ מתחייבת החברה 13.7
 לממש כדי פעולה כל לעשותעל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה 

 הצורך בעת הביטוח פוליסות את

 

לנזקים באופן  אחראית החברה תהיה, העירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  החברה הפרה 13.8
 עקב זאת. העל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל העירייהטענה כלשהי כלפי  המלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  הלשאת בתשלומים המוטלים עלי החברהעל  13.9

 עובדים על ידי מעבידים.
 

 
 קיזוז .14
 

  עירייהלרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לחברה על פי הסכם זה, כל סכום המגיע  העירייהמוסכם בזאת כי  14.1
 על פי הסכם זה מאת החברה.

 
לגבות את הסכומים המגיעים לה על פי הסכם זה   העירייהאינה גורעת מזכותה של  ,לעיל 14.1הוראת ס"ק  14.2

 .המצויה בידה הערבות הבנקאית מאת החברה בכל דרך אחרת, לרבות חילוט 
 

 
 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .15
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  בגדר קבלן  העירייההינם לגבי  מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי החברה ו/או עובדיה ו/או מועסקיה 15.1
לבנם יחסי עובד ומעביד, ואין החברה ו/או עובדיה ו/או מועסקיה זכאים   העירייהעצמאי, ואין נקשרים בין 

 תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהל המגיעים לעובד ממעבידו.  כל  העירייהלקבל מ
 

 
 עות על פי כל דין שא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיימוסכם בזאת מפורשות כי החברה בלבד ת 15.2

 שא בכל תשלום או הטבה כאמור.ילא ת  העירייהונוהג לעובדיה ופועליה, ו
 

בתשלום כלשהו לחברה ו/או לעובדיה ו/או למועסקיה המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו תפצה   העירייהתחויב  15.3
 בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.  העירייההחברה את 

 
 העברת זכויות וחובות .16
 

מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לחברה להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי הסכם זה כולן או מקצתן  
 לכך בכתב ומראש.   העירייהבכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבלה את הסכמת 

 
 הוראות כל דין .17
 

  זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או בעקיפין החברה מתחייבת למלא את התחייבויותיה עפ"י הסכם  
 .טיאוטהת ומכונ, לרבות קבלת רישיונות והיתרים נדרשים לאספקת נשוא הסכם זה טיאוטהמכונת לאספקת 

 
 הפרת ההסכם ובטלותו .18
 

תהיה רשאית לבטל את    העירייההפרה החברה הסכם זה או הוראה מהוראותיו ייחשב הדבר כהפרת ההסכם ו 18.1
דרשה הימנה בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה     העירייהההסכם לאלתר לאחר ש

 , והחברה לא עשתה כן. העירייהשתקבע לכך ע"י 
 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם תחשב החברה כמי שהפרה את ההסכם הפרה יסודית וזאת  18.2
 ירועים הבאים:בקרות אחד מן הא

 
 מיום הטלתו. יום  20  והעיקול לא יוסר תוך  העירייה.( אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לחברה מן 1)
 .( אם החברה היא אדם או שותפות ויינתן נגדה או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים.2)
 לכינוס נכסים..( אם החברה היא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או 3)
 נתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם המפקח על נכסי החברה.י.( בכל מקרה שבו עשוי לה4)

 
 לכל סעד אחר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.   העירייהכדי לגרוע מזכות  ,לעיל 18.2 -ו 18.1אין באמור בס"ק  18.3

 
 מנעות מפעולהיויתור וה .19
 

על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה   העירייהלא ייחשבו כויתור  העירייהמנעות מפעולה או מחדל מצד יכל ויתור, ה 
 על זכויותיה בכתב ומראש.   העירייה

 
 שינוי ההסכם .20
 

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. 
 

 כתובות והודעות .21
 

 רט במבוא להסכם זה.כתובות הצדדים הם כמפו 21.1
 

 72כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר לתעודתו תוך  21.2
במועד מסירתה, ואם נשלחה  –שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום אם נמסרה ביד 

 .בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

__________________           ______________                    ________________                                          
 

 החברה                                העירייהגזבר                               עיר   הראש        
 
 

 אני הח"מ, רו"ח / עו"ד של החברה,  מאשר כי ביום  ____________ הופיעו בפני 

 ה"ה _____________________    

 __________ )להלן: "החברה"(, ___ה"ה _____________________  המשמשים כמנהלי __________ו

 הנני מאשר כי נתקבלו אצל החברה כל ההחלטות והאישורים הדרושים  ,וחתמו בפני על הסכם זה וכן

 על פי דין לחתימתו של הסכם זה, וכי חתימתם של ה"ה המפורטים דלעיל מחייבת את החברה.

 

  

                                     _______________ 

 עו"ד /  רו"ח                                          

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ג'נספחים ל
 
 
 

 
 ייעודית מכונת טיאוטהסכם לאספקת 
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 נספחים

 
 ייעודיתה טיאוטהמכונת ערבות בנקאית לאספקת  - נספח  א'  להסכם 

 
 אישור בדבר קיום ביטוחים של החברה  - נספח  ב'  להסכם  

 
 ומכולליהת והייעודי טיאוטהמכונת מפרט טכני של  - נספח  ג'  להסכם 

 
 .ומכולליההייעודית  טיאוטהמכונת הנחיות טיפולים ותחזוקה ל - '  להסכם  דנספח  

 הזוכהיצורף על ידי החברה   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 להסכםא' נספח 
 

 ייעודית מכונת טיאוט  לאספקתביצוע   ערבות נוסח 
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 __________________ : שם בנק         עיריית אריאללכבוד: 
 

 __________________ :   סניף בנק       
 

 __________________ : כתובת הסניף  
       

 __________________ :      טלפון         
 

 __________________ :       תאריך       
 
 

 הנדון:   ערבות בנקאית מס'_________________
 
 

  -( ) להלן אלף ש"ח חמישים)במילים: ש"ח  50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
 ______________ _____המציע "סכום הערבות" (, שתדרשו מאת 

 . ייעודית מכונת טיאוטלאספקת  1/2019מס'  (, בקשר למכרז פומבי"הנערב")להלן:         
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד יוקר המחיה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה  
 ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 
לחודש שלאחריו )או בסמוך  15 -שהתפרסם ב  2019  שנת ______"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש  

 למועד זה(.
 

 "המדד החדש לעניין ערבות זו, יהא המדד המתפרסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 
 

להלן: אם  יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי דהפרשי ההצמדה לעניין  ערבות זו יחושבו כ 
 למכפלת ההפרש בין במדד החדש למדד היסודי בסכום בדרישה, מחולק במדד היסודי.הסכום השווה  -ההצמדה

עם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל  
 הפרשי הצמדה.

 
לפי כתובתנו המפורטת  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו .2

לעיל,  אנו נשלם לכם סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל 
 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
 )כולל(.   _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך   .3

 לאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 
 ערבות זו אינו ניתנה להעברה או להסבה. .4

 
  

 בכבוד רב,                           
 
 
 
 
 
 

 אישור על קיום ביטוחים נספח ב'

 

 לכבוד

 עיריית אריאל

 (ו/או "המזמינה" "העירייה" :)להלן
 

 א.ג.נ.,
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בגין מתן שירותי אספקה,  (ו/או "הקבלן" "ספק"ה אישור על קיום ביטוחים של ________________ )להלן:  הנדון:

ומתן שירותים נלווים  בקשר עם הסכם _______________    ןומערכותיהמכונות טיאוט של   התקנה, תחזוקה 
 (ו/או "מכונות הטיאוט" ו/או "כלי הרכב" ו/או "השירותים" : "העבודות"ביחד ולחוד  )להלן

 
 אנו הח"מ ____________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
 לקבלן כמפורט להלן: עירייהחוזה בין ה בקשר עם עבודותלביצוע האנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר  .1

 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי .א

גבול אחריות: תובע, מקרה 
 ותקופת ביטוח 

 
2,000,000  ₪ 

מוסכים לרבות ביטוח אחריות כלפי הציבור על פי דין וביטוח אחריות בעלי  :תאור כיסוי
שרות ו/או תיקון המכסה אחריות בגין אספקה ו/או התקנה ו/או כתוצאה מ

בגין ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות  קבלןמעשה או מחדל של ה
, כתוצאה קבלןקבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של ה

 עבודות. ו/או בקשר עם ה עבודותמה
 

, אביזריו או י בגין נזק תאונתי לכלי רכב מנועיהביטוח מורחב לכלול כיסו
שנמסר לטיפול, לתיקון לקבלן ונגרם בעת היות כלי הרכב חלפיו הנלווים אליו 

במפורש נזק לרבות בחצרי הקבלן בתחום אחריותו ו/או השגחתו של הקבלן, 
הנגרם לפריט כלשהו של כלי הרכב בזמן שהקבלן או כל אחד מעובדיו פעלו 

אשר בגינו   במישרין עבדו עליו פריטלמעט ה, מישרין מעבודות אלובו והנובע ב
  .₪ 100,000  בול האחריות יהיה בסך שלג
 

כמו כן הביטוח מורחב לכלול כיסוי בגין נזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או 
מתיקון, מהעבודות ו/או ליקוי גופני או נזק לרכוש הקשורים ו/או הנובעים 

טיפול שירות הניתן לכלי רכב מנועי וזאת רק לאחר שכלי הרכב יצא מחזקתו 
  ומשליטתו של הקבלן. 

בגין ו/או בקשר למעשי  עירייהות את ההביטוח מורחב לשפ .1 הרחבות נוספות
 ו/או מחדלי הקבלן ומי מטעמו.

 של המוסד לביטוח לאומי.תחלוף תביעות  .2
 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה בקשר עם העבודות. .3

כלי רכב מנועי  בציוד מכני הנדסי שהינוככול ויהיה שימוש  .4
, ייכלל לבטחו כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

  .כאמורכיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 

נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות ל יסויכ .5
נזקי גוף לכלי הרכב וכן פוליסת  האחריות הסטנדרטים של

 .שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה
 

 .₪ 20,000לא תעלה על סך  השתתפות עצמית:
 

 )פוליסה מספר _________________ (ביטוח חבות מעבידים  .ב
 גבול אחריות: תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח
20,000,000   ₪ 
20,000,000  ₪ 

 : תאור כיסוי
 

הקבלן קבלנים, קבלני משנה  עובדיל אחריות על פי כל דין בגין נזקי גוף
 העבודות.בביצוע  הקבלןהמועסקים על ידי ועובדיהם 

לנזקי  אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייההורחב לכלול את מהביטוח  :הרחבה נוספות
 גוף הנגרמים לעובדי הקבלן.

  
  

 מספר_______________________(ביטוח  "אש מורחב" )פוליסה  .ג

  
 הסיכונים המבוטחים  

 
 
 
 

ביטוח "אש מורחב" לכלי הרכב של העירייה והתקניהם הנמצאים בחצרי 
הקבלן מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב", 

שיטפון, נזקי לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, 
נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון 

 וכן נזקי פריצה וגניבה.
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 סכום הביטוח:

 
 על בסיס נזק ראשון. ₪   520,000על סך  

 
 תנאים מיוחדים:

 .עירייהכלי הרכב ישולמו ללתגמולי ביטוח בגין נזקים  .1
, עירייהזכות תחלוף כלפי ההביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על  .2

עובדיה ו/או מי מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על תחלוף לא יחול 
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 
 . עירייההו/או קבלן ה –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .3

 בת ועובדים ומנהלים של הנ"ל.חברות ו/או עיריית אריאל " עירייה"ה    
  
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 .זדוןלמעט כלפי מי שגרם לנזק ב, עירייההביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  א.
 סעיף אחריות צולבת. ב.
 עירייהולקבלן לרעה, אלא לאחר שנמסור ל םו/או לשנוי תנאיהו/או ביזמתנו  קבלןהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה ג.

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60הודעה בכתב, במכתב רשום, 
, חריג רשלנות בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח נהתהי ותהפוליס ד.

  רבתי לא יחול בפוליסות.
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  .5
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו,  ותהעל פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א עירייההי , ולגבהוכלפי מבטחי עירייהה

לחוק חוזה  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  עירייההמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי  הטוחייללא זכות השתתפות בב
 .הנ"ל של ביטוח כפל כלפי, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה 1981 –הביטוח תשמ"א 

 

 בשינוי שאין ובלבד הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה .6
 . המקוריות מהיקף הפוליסות לצמצם כדי האמור

 
 
 

       _____________    ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים          תאריך 

 
 ____________________________טלפון __דוא"ל שם____________________  :סוכן הביטוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להסכם ' גספח נ
 

    של מכונת הטיאוט מפרט טכני
 

 מכונת הטיאוט: _______________ שם יצרן 

  : __________________דגם מכונת הטיאוט 

 דרישות סף )חובה(:
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  4 גלגלים: •

 2019 שנת ייצור המכונה: •

 2019 שנת עלייה לכביש: •

 לבן צבע המכונה: •

 ליטר לפחות 5,000 נפח מיכל פסולת: •

 מנירוסטה הפסולת עשוי:מיכל  •

 טון לפחות 5 משקל העמסה: •

 ס"מ לפחות 220 טיאוט כללי:רוחב  •

  כולל מתזי מים לכל המברשות מערכת המברשות: •

 .לפחות כ"ס 150 – (יש לפרט תוצרת ודגם המנוע של מכונת הטיאוט) 6יורו  מנוע: •

 מ"ק/שעה לפחות 00071, :מפוחספיקת  •

 ליטר לפחות ופחיות משקה( 1.5ס"מ לפחות )יכולת יניקה של בקבוק פלסטיק בנפח  20 קוטר צינור יניקה: •

שבר מתכנסות אוטומטית אל מתחת לקבינה בעת היתקלות עם עצמים  –מסוג אל  מערכת מברשות: •

 מניעת נזק מופחת לזרועות המברשות,קשיחים ל

  "מ לפחותמ 900 גודל המברשות: •

 יתרון –מנירוסטה  :מיכל מים עשוי •

 ליטר לפחות 007  :נפח מיכל מים •

 המכונה תכלול איטום ומיגון לרעש, מאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר איטום: •

 רדיאליים טיובלס )ללא פנימית( צמיגים: •

 פיקוד מלא מתא הנהג •

 מד דלק בתא הנהג •

 חודשים לפחות 12 תקופת אחריות ע"י היצרן: •

 שנה מחודש העלייה לכביש רישוי וטסט: •

 ס"מ לפחות 85  :שפיכהגובה  •

 מזגן אויר מקורי, פנס מהבהב על הגג, גלגל רזרבי מערכות נוספות: •

  מולטימדיה כולל דיבורית בלוטוס ומצלמת רוורס.במכונה תותקן מערכת  •

 .מטר לפחות ואקדח מים 12בר לפחות, עם גלגלת וצינור באורך  002 של לחץפועלת ב מערכת שטיפה: •

 מערכת השטיפה תפעל ע"י מנוע נפרד לאפשר עבודה סימולטנית של מערכת הטיאוט ומערכת השטיפה.

 מטר המסוגל לפעול מעל רכבים חונים. 2-מעלות וגובה של יפחת מ 360עם זרוע המאפשרת פעולה של 

 

 

 

 יתרונות מקנות ניקוד:         

 נקודות 5 – גלגלים 4 מערכת היגוי: •

 נקודות 5 – מנירוסטה  מיכל מים עשוי: •

 נקודות 5 –ליטר 700 -גדול מ מציע שיציע מכונה עם מיכל מים נפח מיכל מים: •

 נקודות 5-מציע שיציע מכונה עם מיכל פסולת הגדול ביותר  נפח מיכל פסולת: •

 עברית.בפרוספקט ומפרט טכני מקורי של היצרן ומפרט טכני מלא של מרכב הטיאוט  לצרףיש  •
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 אופן ושיטת חישוב הניקוד :  •

 בין היתר : העירייהבקבלת החלטתה לקביעת איכות המפרט של המכונה תשקלל ותחשה 

 נקודות עבור המפרט הכללי . 80 -

 נקודות עבור היתרונות המפורטות בדרישת הסף ומפרט המכונה . 20 -

של איכות מכונת  11.4.2בסעיף  יהתוצאה של איכות המפרט תוכפל בניקוד המקסימל -

  הטיאוט .

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' להסכםדספח נ
 

 
 

  ומחירון חלפים תחזוקה, הנחיות טיפולים
 למכונת הטיאוט הייעודית ומכלוליה
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 יצורף על ידי החברה הזוכה
    
    

 


