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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 חוברת המכרז מכילה את המסמכים דלהלן:

 

 תנאים כלליים )נוכחי(.  -1נספח 

 טופס הצעת הקבלן. -2נספח 

 חוזה התקשרות ונספחיו. -3נספח 

 . חיםנספח ביטו -14.נספח 

 . עריכת ביטוחים קיום אישור -א1.4נספח 

 . ערבות מכרז -5נספח 

 ערבות ביצוע.  -6נספח 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 למ.א. בני שמעון החברה הכלכלית 

 2/ד/ 2023מכרז פומבי מס' 

 הזמנה לקבלת הצעות 

 אתר "דודאים" לבמת הרמה השכרת ל
 

 הודעה ותנאי המכרז 

 כללי: 

השכרת  (, מעוניינת לקבל הצעות ל החברה"" או "החכ"ל: ")להלן  החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון .1

  X4 4, הנעה ק"ג 250וכושר העמסה של  עבודה  מטר 16עד גובה  דיזל, מונעת מסוג ג'ירף, במת הרמה 

הרמה)להלן:" )להלןל"(  במת  "דודאים"  פסולת  לסילוק  הדרישות    –"(  דודאים"  :אתר  עפ"י  הכל 

(, לתקופה  "הסכם ההתקשרות"  –ההתקשרות )להלן  והתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם  

(. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית להאריך את  "תקופת ההתקשרות"  –חודשים )להלן    12של  

כפי שהוצעו על    תנאיםה, באותם  כל אחת  חודשים  12  תנו ת בונוספ   ותתקופ  2-לעד  תקופת ההתקשרות  

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.   ידי הקבלן הזוכה,

ההתקשרות  תכל   .2 הקבלןנאי  במכרז  מול  ויהיו  ,  הזוכה  במסמכי  להלן  למפורט  המכרז  בהתאם  תנאי 

 . המצורפים להלן וההסכם

 על המציע לעיין בכל מסמכי המכרז בטרם הגשת הצעתו ולבדוק כל פרט נחוץ לשם הגשת ההצעה.  .3

את נספחיו,    בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות .4

 וכי הצעתו כוללת את כל המחירים הנדרשים במכרז. 

אתר האינטרנט של החברה  בבמסמכי המכרז ניתן לעיין וגם להוריד )לצורכי הגשת הצעה למכרז זה(,  

 .www.dudaim.org.ilהכלכלית בני שמעון )תחת לשונית מכרזים(, בכתובת: 

ותנאי .5 השירותים, התמורה  ביצוע העבודות, מתן  בין החכ"ל    אופן  תנאי ההתקשרות  ויתר  התשלום, 

 לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. 

הזוכה .6 להלן,  בחירת  המכרז  במסמכי  המפורטים  הקריטריונים  עפ"י  אין    תיעשה  מקרה,  בכל  אולם 

של  החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא והדבר נתון לשיקול הדעת  

 . ובכפוף להוראות כל דין  החכ"ל

מובהר, כי אין בפרסום המכרז משום התחייבות של החכ"ל להזמין את השירותים נשוא המכרז, כולם   .7

 . ההזוכ  ןמהקבל  או חלקם

את ההצעות בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית   .8

, אזור התעשיה עידן הנגב,  1, רחוב השלושה  החכ"לבמשרדי  )לא לשלוח בדואר!( בתיבת המכרזים ש

  בשעה   18.4.2023בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, וזאת עד ליום  רהט,  

12:00.   

יובהר, כי הצעה אשר תוגש לאחר מועד זה ו/או שתוגש שלא לתיבת המכרזים של המזמין לא תובא   .9

 לדיון.



4 

 

  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

  urih@bns.org.ilדואר אלקטרוני לת מוזמן לפנות לחכ"ל, בכתב בלבד, מציע שיידרשו לו הבהרו .10

   באחריות המציע לוודא הגעת המייל וזאת בטלפון  12:00בשעה   30.3.2023וזאת עד לתאריך 

רק   ה.שאלות והבהרות שלא יתקבל אישור מטעם החברה על הגעתן, לא תענינ . 050-5912246

השאלות  ייענו. החברה תענה על שאלות ההבהרה בכתב.   ןשאלות שהמציע וידא את קבלת

פם כשהם יהוו חלק ממסמכי המכרז, ועל המציעים יהיה לצר והתשובות לשאלות ההבהרה

 על ידם למסמכי המכרז המוגשים על ידם.  חתומים

ערבות  .א. בני שמעון בע"מ או  שיק בנקאי ערוך לפקודת החברה הכלכלית למ  ועל המציע לצרף להצעת  .11

בני שמעון בע"מ, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת  אוטונומית, מקור ,  החברה הכלכלית למ.א. 

יהיו   הבנקאית  הבנקאי/הערבות  של השיק  הצעתו    ₪(  אלפים  ת)חמש    5,000  בסך  להבטחת  וזאת 

בבמכרז היא תהיה  בנקאית,  ערבות  ותינתן  ככל  ליום  .  עד  יהיה    31.6.2023תוקף  הנוסח  ונוסחה  לפי 

יפעל להחלפת הערבות להצעתו בערבות    .למסמכי המכרז  "5"כנספח  המצ"ב   כזוכה,  הקבלן שיוכרז 

 . למסמכי המכרז "6"כנספח בנוסח המפורט ₪  5,000ביצוע בסך של 

 

 

 

 ר"יו -ניר זמיר                                                                                 

 החברה הכלכלית  למ.א  בני שמעון  בע"מ                                                                                              
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 תנאים כלליים 
  מטר  16עד גובה  דיזל,  מונעת  מסוג ג'ירף,  במת הרמה  השכרת  נך מוזמן בזה להגיש הצעת מחיר עבור  יה

הרמה)להלן:"  X4 4, הנעה  ק"ג 250עמסה של  וכושר ה  עבודה פסולת  "(  במת  לסילוק  אתר  בתחומי 

)להלןדודאים" בע"מ  "(  דודאים"  :"  שמעון  בני  למ.א  הכלכלית  החברה  עבור  זה,  במכרז  כמפורט 

 (.החברה")להלן:"

 מסמכי מכרז זה כוללים: .1

 תנאים כלליים )נוכחי(.  -1נספח  .1.1

 טופס הצעת הקבלן. -2נספח  .1.2

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר.   - 12.נספח  .1.3

 חוזה התקשרות.  -3נספח  .1.4

 נספח ביטוחים.  -14.נספח  .1.5

 . עריכת ביטוחיםקיום אישור  – א1.4נספח  .1.6

 ערבות מכרז.  – 5נספח  .1.7

 ערבות ביצוע.  -6נספח  .1.8

 תנאי סף  

להלן תנאי סף שעל המציע לעמוד בהם. עם זאת מובהר, כי לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי   .2

ר למציע להמציא מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף האמורים וזאת  והמוחלט להתי

  :במקרה והמציע לא צירף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף האמורים
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

, במהלך השנתיים  לפחות  לקוחות שונים  5-, לבמות הרמה מונעות  10  לפחות  המציע השכיר .2.1

)שנים   ימים    30ה כאמור היתה לתקופה של  (, כאשר כל השכרת במ2021-2022האחרונות 

 לפחות.  

יהא  להוכחת   המציעים  על  כאמור,  הסף  בתנאי  הנעמידתם  את  גבי  ילפרט  על  נספח  סיון 

סוג הבמה שהושכרה, (, שבו יפורטו, בין השאר,  2.1)נספח    הצהרת המציע על ניסיון העבר

ו   גוףה ההשכרה,  זמן  משך  הבמה,  הושכרה  המזלו  הגורם  אצל  קשר  איש  אשר פרטי  מין, 

האמור   בכל  הבהרות  ו/או  המלצות  לקבל  מנת  על  לפנות  החברה  רשאית  תהיה  אליו 

 למציעים השונים. 

שבבעלותו   .2.2 כך  על  אסמכתאות  להציג  המציע  ההצעה  על  הגשת  הסכם במועד  או  )בעלות 

אשר במת הרמה אחת לפחות,  ליסינג, בתוקף למהלך כל תקופת ההסכם על פי מכרז זה(,  

 במסגרת מכרז זה.  הציע הצעה   הבגינ

 כמו כן, יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים: 

על המציע להמציא אישור שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על ניהול ספרים   .2.3

 . כחוק

חו  .2.4 פי  על  ספרים  ניהול  על  אישור  להצעתו  יצרף  )אכיפת  המציע  ציבוריים  גופים  עסקאות  ק 

. כמו כן, המציע יצרף להצעתו אישור  1976  –התשל"ו    ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,

 מרשויות המס על ניכוי מס במקור. 

 ערבות מכרז.  .2.5

 שאלות ותשובות הבהרה.  .2.6

 כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים בכל עמוד ועמוד. .2.7

 היה והמציע הינו תאגיד, אזי עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים: .3

 תעודת התאגדות.  .3.1

 קנון. תזכיר ות .3.2

החתימה   .3.3 זכויות  ועל  בתאגיד  החתימה  מורשי  על  חשבון  רואה  או  דין  עורך  מאת  אישור 

 בתאגיד. 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 כללי 

החברה זכאית שלא לבחור במציע כקבלן זוכה, גם אם הצעתו תהא הזולה ביותר ו/או המטיבה ביותר   .4

ודם עם המציע  יש ניסיון שלילי קו/או למועצה האזורית בני שמעון  עם החברה וזאת במקרה ולחברה  

החברה   עבור  ביצע  שהמציע  קודמים  שמעון  בפרויקטים  בני  האזורית  המועצה  מטעמ ו/או  מי    ן ו/או 

ו/או מי מטעמה, הכל על פי שיקול דעתה  אחרת  רשות מקומית  עם    מציעהו/או ניסיון שלילי קודם של  

 הבלעדי והמוחלט של החברה.

  urih@bns.org.ilזאת לדואר אלקטרוני  ו בלבד, מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות לחכ"ל, בכתב .5

עד   בטלפון   .12:00בשעה    30.3.2023לתאריך  וזאת  וזאת  המייל  הגעת  לוודא  המציע            באחריות 

תענינה.  050-5912246 לא  הגעתן,  על  אישור מטעם החברה  יתקבל  והבהרות שלא  תשובת    .שאלות 

המכרז,  החבר משתתפי  ליתר  וכן  להבהרה  השאלות  למציג  בלבד  בכתב  תימסר  לשאלות/הבהרות  ה 

לא   כאילו  ותיחשב  החברה  את  תחייב  לא  שהוא  כל  מגורם  פה  בעל  /מציע  משתתף  שקיבל  תשובה 

 שאלות ההבהרה והתשובות ייחתמו על ידי כל מציע ויהוו חלק ממסמכי המכרז.  נמסרה כלל.

 אתר "דודאים". ל  ת הרמה השכרת במבוקש הוא השירות המכמפורט לעיל,   .6

 באתר "דודאים". שתבוצענה באמצעות במת ההרמה תהיינה על פי הנדרש לחברה העבודות  .6.1

התמורה החודשית המבוקשת על ידו בגין השכרת במת הרמה כאמור  הצעת המציע תהיה   .6.2

ר לחברה, כאשר ההצעה כוללת את עלות הובלת הבמה לאתר דודאים ואיסוף הבמה מאת

 דודאים בסיום תקופת ההתקשרות.  

של   .6.3 זמן  לפרק  תשתרע  זה  במכרז  כאמור  הצדדים  שבין  ממועד    12ההתקשרות  חודשים 

יחד עם זאת, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  חתימת ההסכם על ידי החברה.   

הודעה מראש לו  הבלעדי, להודיע על הפסקת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה, ובלבד וניתנה  

 ימים.   30בת  בכתב

ההתקשרות   תקופת  את  להאריך  רשאית  תהיה  החברה  ספק,  הסר    ות תקופ  2לעד  למען 

, על פי שיקול  ההזוכ ן  הקבל  העי, באותם תנאים כפי שהצכל אחת  חודשים  12  תנות בונוספ 

 .  של החברה דעתה הבלעדי

בגין   .6.4 שיקבל  היחידה  התמורה  תהיה  המציע  הקבלן  ידי  על  שתוצע  הבמה  העלות  השכרת 

רישיון, ביטוחים, עלות הובלה ו/או  עלויות  עניין זה העלות תכלול, בין השאר, גם  )ל חברה  ל

לאתר "דודאים" ו/או ממנו ו/או כל עלות אחרת שחלה על הקבלן    במת ההרמה שינוע של  

 (. במת ההרמהשל  הכבעלי

ך כהודעה בכתב על  לו  תינתן  אשר הוא יוכרז כזוכה במכרז, ומתחייב, כי כהמציע    הקבלן   .6.5

לשירות החברה, באתר "דודאים", במועד  את במת ההרמה  ידי החברה, יעמיד הקבלן  על  

 . שבהודעה

mailto:urih@bns.org.il
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

  שעות  24תוך    ,התקלהסיים את תיקון  מתחייב הקבלן הזוכה לבכל מקרה של תקלה בבמת ההרמה,   .7

)להלן: הקריאה  חשבונו.  "(הקריאה"  מרגע  ועל  בעצמו  והכל  דודאים.  ,  באתר  יתבצע  ככל  התיקון 

ל   הקבלןו יצליח  לא  את  הזוכה  תוך  וק יתסיים  התקלה  לספק    24ן  עליו  יהיה  הקריאה,  מעת  שעות 

דודאים,   חילופית, לאתר  דומה  הרמה  במת  ולחברה  החילופית תעל חשבונובעצמו  כך שהבמה    ובא , 

,  17:00שעה  היהיה לאחר  הנ"ל  השעות    36תום  מועד  ככל ו.  מעת הקריאהשעות    36לאתר דודאים תוך  

הקבלן   היוכל  את  לספק  השעה  בהזוכה  עד  החילופית  החילופית  מחרת.  של  8:00מה  הבמה  הובלת 

 תיעשה על ידי הקבלן הזוכה ועל חשבונו. לאתר דודאים ומהאתר חזרה, 

פי    על בטיחות בתוקף  סקיר  תכי לבמת ההרמה שיספק לאתר דודאים, יהיה  קבלן הזוכה  באחריות ה .8

גם על במת הרמה חילופית, ככל  .  תקופת ההתקשרותלכל אורך    ו של הקבלן הזוכהעל חשבונכל דין,  

 ותסופק כאמור לעיל, לעמוד בתנאי זה. 

הזוכהה .9 בהסכם   קבלן  כמפורט  ביטוחים  הביטוחים  יערוך  קיום  למסמכי    פיםהמצור   ובאישורי 

  המכרז כחלק בלתי נפרד מהם.

תמורה  את ה  למסמכי המכרז,  2, על גבי טופס הצעת המחיר נספח  על המציע למלא במסמכי המכרז .10

לעיל.   כמפורט  הרמה  במת  להשכרת  ידו  על  המבוקשת  במסמכי  החודשית  המציע  שימלא  המחיר 

 המכרז יהיו ללא מע"מ. לסכומים שהחברה תשלם למציע יתווסף מע"מ כדין. 

תחול על המציע ועל    –כל הוצאה ו/או עלות שתהיה כרוכה בהכנת ו/או בהגשת הצעת המציע למכרז   .11

 חשבונו בלבד. 

הזכ .12 במסמכי  כל  שימוש  כל  לעשות  רשאי  אינו  והמציע  בלבד  לחברה  שמורות  המכרז  במסמכי  ויות 

 המכרז, למעט הגשת הצעתו למכרז זה. 

 תנאי תשלום: .13

חשבון  לחודש העוקב לחודש בו ניתנו שירותים על ידי הקבלן, יעביר הקבלן אל החברה    5-עד ליום ה  .א

 לתשלום עבור השכרת הבמה בחודש שלפני כן.  

  יום ממועד  14  -, לאחר שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה וזאת תוך לא יותר מ כל חשבון .ב

 יום. 45שוטף +  בתנאי על ידי הקבלן, ישולם   חשבוןהעברת ה

רישיון ו/או כל אישור והיתר נדרש על  במת ההרמה שישכיר לחברה, תהיה עם כי  הקבלן מתחייב .14

כי יהיו בידיו אישורים על תקינות הכלי שבו  , ו1961  -פי חוק לרבות תקנות התעבורה התשכ"א

 ייעשה שימוש. 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 באחריות הקבלן להעסיק עובדים כדין.   .15

 הגשת ההצעה במכרז  .16

ידו, על גבי נספח  על המציע למלא במסמכי המכרז את ה .16.1 למסמכי    2תמורה המבוקשת על 

ועמודוכן  המכרז,   עמוד  בכל  לשאלות    לחתום  התשובות  )כולל  המכרז  ונספחי  ממסמכי 

ולהכניסם, יחד עם כל שאר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, כשהם שיו עברו בכתב( 

, לתיבת המכרזים של החברה, וזאת  "2/ד/2023עליה כתוב "מכרז מס'    בתוך מעטפה סגורה 

במועד    12:00  בשעה    18.4.2023ליום  עד   המכרזים  בתיבת  תהיה  שלא  הצעה  כי  מובהר 

  לא תתקבל. –האחרון האמור 

גשתו את הצעתו למכרז, מאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז והבין את תוכנם  המציע, בה .16.2

 ואת משמעותם וכן הוא מאשר ומצהיר כי כל מסמכי המכרז מצויים בפניו. 

 בחינת הצעות המציעים .17

 לעמידתה בתנאי הסף.   תוכרז כהצעה הזוכה, בכפוף ההצעה שתהיה הזולה ביותר 

 תבוא במניין ההצעות. משתתף שאינו עומד בתנאי הסף, הצעתו לא  .17.1

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  חברהאין ה  .17.2

אחת המהווה את ההצעה הטובה  כשרה במקרה בו יתברר, כי קיימת למעלה מהצעה  .17.3
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף  חברהביותר, תהא רשאית ה 

(Best & Final בין המציעים הרלוונטי ) ים או לערוך הגרלה בין המציעים אשר הצעותיהם
 זהות כאמור.

שומרת לעצמה את הרשות, אך לא חייבת, לתקן טעות חשבון אריתמטית   חברהה .17.4
 בהצעה. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת תנאיה, או בשל   חברהה .17.5

מסעיפי המכרז  חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.  חברהשלדעת ה

רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של המשתתף לבצע  חברהה .17.6

 את החוזה המוצע ואת ניסיונו הקודם. 

אי הגשת הצעה ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .17.7

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך    ידי שינוי או-אליהם, בין על

 אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 חובת הזוכה במכרז  .18

"( ותימסר לו הודעה בכתב על  הזוכהמציע שהצעתו תתקבל ותהיה ההצעה זוכה )להלן: "

זכייתו, תהווה הודעה זו צו תחילת עבודה בה גם יצוין מועד תחילת ההתקשרות ועד למועד זה  

 על הקבלן להשלים את כל ההיערכות לביצוע העבודות. 

וכן יצרף אישור קיום   המכרז למסמכיערבות ביצוע בנוסח המצורף  חברהל הזוכה ימציא 

 . הביטוחים כשהוא חתום על ידי החברה המבטחת
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

, כולם או  לעיל זה בסעיףלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים 

רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את   חברהמקצתם, תהא ה

ידה,  והזוכה  -הערבות המצורפת להצעת המציע, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על

 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.    חברהיפצה את ה

ת שנטל  סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויו

כנגד הזוכה עקב   חברהעל עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה 

 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות   חברהה

 המכרז. 

ע לו, כי אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, אזי שאר  המציע בהגשת הצעתו למכרז מאשר שידו

 המציעים במכרז יהיו רשאים לעיין בהצעתו. 

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות שבין הצדדים. בכל מקרה של סתירה ו/או אי   .19

גבר האמור  י –ו/או החוזה  התאמה בין האמור במסמך זה ובין האמור בשאר מסמכי המכרז

 . במסמך זה

 

 ר"יו -ניר זמיר                       

 החברה הכלכלית  למ.א  בני שמעון  בע"מ                                                                                                     
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 2נספח               

 הצעת הקבלן  

 שם המציע:_______________ 

  מטר 16עד גובה דיזל, מונעת מסוג ג'ירף, במת הרמה  השכרת י עבור  כהצעתי הינה  הצעת הקבלן: 

 כמפורט להלן:חודשית תשולם לי תמורה  X4 4, הנעה  ק"ג 250וכושר העמסה של   עבודה

וכוללת שינוע הבמה אל אתר דודאים וחזרה בסיום   התמורה המפורטת על ידי אינה כוללת מע"מ

 ההתקשרות:

  רמה לחודשהשכרת במת ה מחיר כולל ל  הפריט 

   לפני מע"מ

עד גובה  דיזל, מונעת מסוג ג'ירף, במת הרמה 

,  ק"ג 250וכושר העמסה של  עבודה מטר 16

  4X4הנעה  
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 2.1נספח 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר

את   להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_______________ ת.ז.  בעל/ת   _____________ הח"מ,  אני 
 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:האמת וכי אם 

" )להלן:   _________________ של  התפעול  כללי/מנהל  כמנהל  משמש  מטעמה  המציעאני  ומוסמך   )"
  החברה הכלכליתידי  -שפורסם על   2/ד/ 2023ייתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז מס'  

 "(.המכרז )להלן: "  בע"מ למ.א. בני שמעון

, במהלך  לפחות  לקוחות שונים  5-במות הרמה מונעות, ל  10לפחות    המציע השכירהנני מצהיר, כי   .1
ימים    30(, כאשר כל השכרת במה כאמור היתה לתקופה של  2021-2022השנתיים האחרונות )שנים  

 לפחות. 

פרויקטים .2 פירוט  על  /להלן  שבוצעו  ב-עבודות  החברה  השנים  ידי  בסעיףמהלך  עיל     1  שפורטו 
 לעיל:    1ולהוכחת האמור בסעיף 

לו  שם הגוף סוג הבמה שהושכרה 
 הושכרה הבמה 

מס' הבמות 
שהושכרו 
 לגוף האמור

תקופת 
 ביצוע

שם איש  
 קשר

 טל'/נייד 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 י ותוכן תצהירי אמת. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימת .3
 _____________ 
 חתימת המצהיר/ה 

 אישור
  __________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,__________ מ.ר.   _________________ עו"ד  הח"מ,  אני 
מס'   בת.ז.  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   __________________ מר/גב'  בפניי  התייצב/ה 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  _________________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזה
אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה  

 עליו בפניי. 

 _______________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת( 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 3נספח 
 

 השכרת במת הרמה  הסכם ל

 מ במשרדי החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"שנערך ונחתם 

 2023בשנת  _____בחודש  ____ -ב 

 ב י ן 

 החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ 

 שכתובתה: 

 (  או "החברה"  "המזמינה")להלן: 

 מצד אחד; 

 ל ב י ן 

 ________________ ע.מ/ח.פ ___________ 

 שכתובתו:

 "הקבלן"( )להלן: 

 מצד שני 

  מטר   16עד גובה  דיזל,  מונעת  ג ג'ירף,  מסובמת הרמה  השכרת  והמזמינה מבקשת לקבל שירותי   הואיל  

הרמה)להלן:"  X4 4, הנעה  ק"ג 250וכושר העמסה של   עבודה לסילוק  "(  במת  אתר  בתחומי 

" )להלןדודאיםפסולת  כך   "(דודאים"   :"  ולשם  שמעון,  בני  האזורית  המועצה   בתחום  המצוי 

 ; 2/ד/2023כרז שמספרו מפרסמה מכרז 

 ;מכרז והצעתנו נבחרה כהצעה הזוכהוהקבלן הגיש הצעה במסגרת ה והואיל

והקבלן מעוניין לקבל על עצמו את    למסור לקבלן, את ביצוע העבודותוברצון המזמינה   והואיל  

 ;ביצוע העבודות

המורשה  והואיל  המקצועי,  האדם  וכוח  והיכולת  הציוד  מקצועיות  הידע  הניסיון,  לקבלן  ויש 

 ; זהוהמיומן לבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם 

 

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה; והואיל

 

 אי לכך סוכם בין הצדדים כדלקמן: 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 :מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הכותרות להסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין להיעזר בהן בפרשנותו של הסכם זה. .1.2

 הצהרות הקבלן  .2

 בזאת ומתחייב כדלקמן: הקבלן מצהיר 

מסוג  במת הרמה  יש בבעלותו )בעלות או הסכם ליסינג בתוקף למהלך כל תקופת ההסכם(,   .2.1

 .X4 4, הנעה  ק"ג  250וכושר העמסה של  עבודה מטר 16עד גובה  דיזל, מונעת ג'ירף, 

העבודות  .2.2 לביצוע  והמומחיות  הכישורים  המקצועיות,  הניסיון  הידע,  את  לו  יש  נשוא    כי 

הדרושים לכך,   , הציוד וצוות העובדים המיומןכי עומדים לרשותו כל האמצעים  הסכם זה,

וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

 במלואם ובמועדם. 

זה וכן כל דבר הרלוונטי    הסכםאת השירותים והעבודות הנדרשים על פי  כי הוא בחן ובדק   .2.3

ות ומתן השירותים, ועל כן הסכם זה מגלם את כל ההסכמות אליהם הגיעו  לביצוע העבוד

 הצדדים והנוגעים לביצוע העבודות כאמור על ידי הקבלן. 

 כי אין בפני הקבלן כל מניעה חוקית או אחרת לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  .2.4

ביצוע העבוד .2.5 יעסיק לצורך  כדין  כי לא  יש להם אישורי עבודה  זרים למעט אם  עובדים  ות 

 להעסקתם על ידי הקבלן ולצורך ביצוע העבודות אצל המזמינה בפרט. 

כי ישלם ויפריש לכל עובדיו לרבות עובדים זרים שברישיון את מלוא הסכומים החלים עליו   .2.6

 כמעסיק על פי כל דין. 

 ההתקשרות .3

כמפורט לעיל, לצורך ביצוע עבודות שונות    לה במת הרמההקבלן ישכיר  כי  החברה מבקשת   .3.1

 בתחום אתר "דודאים". הבמהבאמצעות 

כי   ידי החברה, במסגרתה היא מבקשת  על  כי כשתינתן הודעה בכתב  הקבלן מתחייב, 

הוראות   פי  על  ההרמה,  במת  לה  החברה,   הסכםתושכר  לשירות  הקבלן  יעמידה  זה, 

 באתר "דודאים", במועד שבהודעה. 

שתשולם לקבלן, כמפורט בהסכם זה, כוללת את עלות הובלת הבמה    התמורה החודשית

כי   מובהר,  ההתקשרות.  תקופת  בסיום  דודאים  מאתר  הבמה  ואיסוף  דודאים  לאתר 

ישנע   עצמו  ההרמה    אתהקבלן  דודאיםבמת  חזרה  לאתר  דודאים  על  ,  ומאתר  והכל 

   .של הקבלן אחריותו ועל חשבונו

 ההתקשרות שבין הצדדים ותנאיה.  חתימת הצדדים על הסכם זה תהווה את   .3.2
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

של   זמן  לפרק  תשתרע  זה  במכרז  כאמור  הצדדים  שבין  ממועד    12ההתקשרות  חודשים 

יחד עם זאת, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  חתימת ההסכם על ידי החברה.   

הודעה  לו  על הפסקת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה, ובלבד וניתנה  בכל עת  הבלעדי, להודיע  

 ימים.   30בכתב בת  מראש

ההתקשרות  ל תקופת  את  להאריך  רשאית  תהיה  החברה  ספק,  הסר    ות תקופ  2לעד  מען 

, על פי שיקול  ההזוכ ן  הקבל  העי, באותם תנאים כפי שהצכל אחת  חודשים  12ת  נות בונוספ 

 .  של החברה דעתה הבלעדי

 

 תיקון תקלות .4

א לסיים  הזוכה  הקבלן  מתחייב  ההרמה,  בבמת  תקלה  של  מקרה  תוך  בכל  התקלה,  תיקון    24ת 

"(, והכל בעצמו ועל חשבונו. התיקון יתבצע באתר דודאים.  הקריאה"  שעות מרגע הקריאה )להלן:

יצליח לסיים את תיקון התקלה תוך   הזוכה לא  עליו    24ככל והקבלן  יהיה  שעות מעת הקריאה, 

ש כך  חשבונו,  ועל  בעצמו  דודאים,  לאתר  חילופית,  דומה  הרמה  במת  לחברה  הבמה  לספק 

השעות הנ"ל יהיה לאחר    36שעות מעת הקריאה. ככל ותום    36החילופית תגיע לאתר דודאים תוך  

השעה  17:00שעה  ה עד  החילופית  הבמה  את  לספק  הזוכה  הקבלן  יוכל  הובלת    8:00,  שלמחרת. 

 הבמה החילופית לאתר דודאים ומהאתר חזרה, תיעשה על ידי הקבלן הזוכה ועל חשבונו. 

 עיף יסודי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. סעיף זה הינו ס

 תסקיר בטיחות  .5

באחריות הקבלן הזוכה כי לבמת ההרמה שיספק לאתר דודאים, יהיה תסקיר בטיחות בתוקף על  

פי כל דין, על חשבונו של הקבלן הזוכה לכל אורך תקופת ההתקשרות. גם על במת הרמה חילופית,  

 ד בתנאי זה. ככל ותסופק כאמור לעיל, לעמו

 התמורה .6

על   .6.1 תעמוד  הקבלן,  זכאית  יהיה  לה  לחברה,  הבמה  השכרת  בגין  החודשית  התמורה 

 (."התמורה" )להלן:___________________ ₪+מע"מ  

שיקבל   היחידה  התמורה  תהיה  זה  התמורה  )לעניין  לחברה  הבמה  השכרת  בגין  הקבלן 

על ביטוחים,  רישיון,  עלויות  גם  השאר,  בין  תכלול,  במת העלות  של  שינוע  ו/או  הובלה  ות 

ההרמה לאתר "דודאים" ו/או ממנו ו/או כל עלות אחרת שחלה על הקבלן כבעליה של במת  

 ההרמה(. 

לחודש העוקב לחודש בו ניתנו שירותים על ידי הקבלן, יעביר הקבלן אל החברה    5-עד ליום ה 6.2

 חשבון לתשלום עבור השכרת הבמה בחודש שלפני כן.  

יום    14  -אושר על ידי הגורמים המוסמכים בחברה וזאת תוך לא יותר מכל חשבון, לאחר שי 6.3

 יום.  45העברת החשבון על ידי הקבלן, ישולם בתנאי שוטף +  ממועד
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 

 שמירת דינים  .7

הוראות,   .7.1 תקנות,  חוקים,  זה  ובכלל  דין  לכל  ציות  תוך  העבודה  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

ת מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית,  צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשו

 . , ולמלא אחר הוראות כל דיןעבודותשיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של   .7.2

או  /במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו כל אדם אחר המגיע לשטח  העובדים ו/או  

לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי, הדרוש בהתאם להוראות  

 החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נושא הסכם זה.

וכי הקבלן   .7.3 בין הקבלן למזמין  עובד מעביד  יחסי  כי אין חלים  כל ספק, מובהר  למען הסר 

בר ועניין. כן מוסכם ומוצהר, כי היחסים בין הצדדים לפי הסכם זה  הוא קבלן עצמאי לכל ד

 אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא. 

בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים  ה .7.4 נושא באחריות  מטעמוקבלן מצהיר  והוא לבדו   ,

 . אחרובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי כל דין 

 ות:אחרי .8

הקבלן מתחייב להבטיח את קיומם של תנאי בטיחות בעבודה על פי הדין הכללי, לשמירה    .8.1

 על שלמותם של עובדיו ו/או של עובדים אחרים במהלך ביצוע העבודה. 

ייגרמו נזקים בשל מחדל ו/או רשלנות שלו יתקן בעצמו ו/או יישא   .8.2 הקבלן מתחייב כי אם 

)נזקים שנגרמו למ לרבות תשתיות  המזמינה  ו/או לציוד של  \זמינה  בעלות התיקון שיידרש 

 ו/או לכל צד ג' והכל אם התאפשר לבצע את התיקון בפועל(.

הקבלן   .8.3 מתחייב  הקבלן,  של  רשלנות  ו/או  מחדל  בשל  המזמינה  כנגד  הליכים  ינוהלו  אם 

עלי  לפצות שיהיה  תשלום,  וכל  הוצאה  סכום,  כל  בגין  המזמינה  בשל    ואת  הליכים  לשלם 

והכל ב ו/או תביעה כאמור  כפוף לכך שהמזמינהכאמור  כל דרישה  לידיעת הקבלן  ,  העביר 

ובלבד שנקבע על ידי בית המשפט המוסמך ו/או כל  ,  הזדמנות להתגונןקבלן  לנו  ובתנאי שנת

וכי  קבלן  של הו/או רשלנות  עקב מחדל  שנגרם היה באחריותו ו/או    נזקה רשות מוסמכת כי  

 ההוצאות כאמור לעיל.  הוא החייב בכל התשלומים ו/או  קבלן  ה

גוף, שייגרם  מ בלי לגרוע מכלליות האמ .8.4 ור לעיל יהיה הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק 

גופנית   לעובדיו, לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או מפגיעה 

והוא   במהלכה,  או  העבודה  עקב  העבודה  ביצוע  כדי  תוך  שייגרם  אחר,  נזק  כל  או  כלשהי 

המזמי ישפ את  עלי  נהה  תוטל  ל  ואם  תיגרם  או  כלשהי  כתוצאה    ואחריות  כלשהי  הוצאה 

 מנזק האמור בסעיף משנה זה.

כל האמצעים כדי למנוע כל פגיעה שלא  את  הקבלן מתחייב, כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט   .8.5

 . לצורך בנוחיות הציבור
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

ה מצדו ו/או מצד מי  היה ובמהלך העבודה יגרום הקבלן בשל רשלנות ו/או מחדל ו/או מעש .8.6

 מעובדיו נזק לציוד ו/או רכוש של המזמינה הוא מתחייב לשאת בעלות הנזקים כאמור.

 

 ן הפסקת התקשרות עם הקבל .9

מכל   הצדדים  בין  ההתקשרות  הפסקת  על  ובכתב,  מראש  לקבלן,  להודיע  רשאית  תהיה  החברה 

יום טרם המועד    30וזאת    ללא כל צורך בנימוק ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת,  סיבה שהיא,  

מתחייבים   הצדדים  החברה.  ידי  על  ההסכם  הפרת  יהווה  שהדבר  ומבלי  ההתקשרות  תופסק  בו 

לעמוד בכל התחייבויותיהם שעל פי הסכם זה אף בתקופה שבין ההודעה על סיום ההתקשרות ועד  

 לסיומה בפועל.  

  ביטוח:ואחריות  .10

דין ראי  אחהיהיה    הקבלן  .10.1 כל  פי  על  נזק  חבר כלפי ה  הבלעדי והמלא  מכל סוג שהוא  ה לכל 

נזק   ולרבות  לאו  /לגוף  שייגרמו  ולכל אבדן  ו/או  חבר לרכוש,  לעובדיה  ו/או  למי מטעמה  ה 

לרכושם של אלה ו/או לכל צד שלישי לגופו או לרכושו  ו/או לכל אדם ו/או גוף כשלהו ו/או  

או מי מטעמו או  כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן  

על ידי מי שנתון למרותו, ולרבות, כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל,  

גדר, רשת מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך 

מעשה   שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול  או  שהנזק  בין  העבודות,  ביצוע  עקב  ו/או  כדי 

 י וצפוי מראש לביצוע העבודות.  הכרח

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא בהתאם להוראות המועצה והרשויות המוסמכות על  

בעלות לשאת  או  דין,  עפ"י  ספציפיות  סמכויות  כאמור  לרשויות  שקיימת  ככל  דין,     פי 

לשביעות   ביותר  היעילה  ובדרך  מיידי  באופן  וזאת  כאמור  קלקול  או  נזק  כל  של  התיקון 

הר של   המלאה  בכביש, חברצונה  הטיפול  על  לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  כל  ושל  ה 

או   דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  כבלים,  חשמל,  ביוב,  מים,  ברשת  שביל,  מדרכה,  בדרך, 

 כאמור. מובילים אחרים וכיו"ב

ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק    החברההקבלן מתחייב בזה לפצות את   .10.2

לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של    10.1או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה  ו/

  החבר  הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, וכן בכל מקרה שה

תידרש לשלם פיצויים, קנסות וכל תשלום אחר. בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל  

ל כזה  לצחברסכום  או  עצמה  שלישי  ה  ה  –ד  הוראות  דרישה    –ה  חברלפי  עם  מיד  וזאת 

ה נתבעה לשלמם אף חברראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שה

ה רשאית לנכות  חבר ה . מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא החבראם טרם שולמו בפועל ע"י ה

שהיא  עת  בכל  לקבלן  ממנה  שיגיע  סכום  או  תשלום  מכל  כזה  סכום  ו/או    כל  החוזה  לפי 

 ה  לפי חוזה זה חברלחלט את הערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי ה

אחר  .10.3 אדם  לכל  או  לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב  הקבלן 

ביצוע   עקב  ו/או  כדי  תוך  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  הנמצא  

 העבודות 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

ה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שתידרש  חברת את ההקבלן מתחייב לפצות ולשפו .10.4

ה לשלם בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות אף אם טרם נשאה בהם  חברה

 . ה  בפועלחברה

     :ביטוח .11

א' הרצ"ב, המהווים חלק בלתי נפרד  4.1,  4.1דרישות הביטוח להסכם זה, הינן בכפיפה לנספחים 
 .ממנו

 ערבות ביצוע .12

יום ממועד ההודעה על זכיית הקבלן במכרז, ובכל מקרה בטרם החתימה על    7וך תא. 

)מטעם ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  חברה הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי ה

₪ כולל מע"מ, צמודה למדד המחירים   5,000לקיום ההסכם בסך של  הקבלן בלבד!(

"(. הפקדת ערבות הביצועזה )להלן: "לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 

. נוסח ערבות הביצוע חברהערבות הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי ה

 .למסמכי המכרז 6נספח יהיה בנוסח 

חודשים לאחר מועד סיום   3ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  ב. 

או אם תוארך תקופת ההסכם  ההסכם והיא תחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך ו/

יום   14. היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש חברהוהכל לפי שיקול דעתה המוחלט של ה

רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל  הרחבלפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה ה 

זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש ערבות זו, והקבלן  

 ותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.  מו

על השלמת ביצוע השירות לשביעות   חברהערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישור הג. 

 רצונה המלא. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים  ד. 

 במשך כל תקופת ההסכם. הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף 

 מתן ערבות ביצוע כאמור כנדרש מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.ה. 

במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי   .ו

יום לפני המועד הצפוי   14הארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור לעיל לפחות 

לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את פירעונה של   , אךחברהלפקיעתה, רשאית ה

ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף  

 העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות ההסכם. 

לתבוע מהקבלן   חבהאין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות ה .ז

עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה, על סכום הערבות, וזאת  כל סכום נוסף באם 

 בנוסף למימוש הערבות. 

 אי המצאת ערבות ביצוע ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם. .ח
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 

 הפרת ההסכם 13

תיחשב כהפרה יסודית של  הינם סעיפים יסודיים שהפרתם    12,  11  ,10,  9,  7,8,  6,  5  ,4  ,3,  2  סעיפים

 הסכם זה. 

 תהוראות שונו 14

מתחייב בזה לא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, או כל חלק מהן,    הקבלן  14.1

 לכל אדם או גוף זולתו ושלא לשעבדם במלואם או בחלקם בכל שעבוד איזשהו.  

 כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהא להם כל תוקף.  14.2

ש  14.3 ארכה  או  במועדה  מפעולה  הימנעות  או  ויתור,  מצד שום  כוויתור  ייחשבו  לא  תינתן 

 המזמינה או הקבלן על זכות מזכויותיהם, כולן או מקצתן, בכל עת שימצאו לנכון. 

תובענות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות   14.4

 .בבאר שבעעניינית אשר מקום מושבו 

 הודעות 15

  אחד  כותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח מצדכתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כנקוב ב

למשנהו על שינוי בה, תיחשב  אחד  למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל, אלא אם כן הודיע צד 

בעת   -שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר, ואם נמסרה ביד  12כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 מסירתה. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 הקבלן                     

  

 החברה 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 יטוח ב–4.1 נספח

לפי חוזה זה או  הספקיהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד והוצאה שייגרמו למזמין כתוצאה מהפרת התחייבויות  הספק .1 
ן. או כל פעולה או מחדל שגרמה למזמין נזק במישרין או בעקיפי התקשרותבקשר ל הספקכתוצאה מפעולה רשלנית או זדון של 

 הספקתחול גם לגבי כל צד שלישי שיפגע או יינזק עקב האמור לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב  הספקאחריותו של 
, השימוש במושכרלפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל תשלום או הוצאה שישלם המזמין לצד שלישי שייפגע ו/או יינזק עקב 

זמין בקשר לכל הוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין במתן אישור המזמין לכל לרבות כל תשלום או הוצאה שהוציא המ
מאחריותו בהתאם להוראות חוזה זה ומאחריותו  הספקכדי לשחרר את  הספקפעולה, תכנית, מפרט, מסמך או חישוב של 

   .המקצועית על פי כל דין

כל נזק ו/או פגיעה ו/או חבלה ו/או תאונה שייגרמו, אם ייגרמו, ל הספקלמען הסר ספק, מובהר כי המזמין אינו אחראי כלפי  . 2

 ., ביצועו והקמתוהתקשרות, לעובדיו או למי מטעמו בקשר עם הספקל

לבצע ולקיים על חשבונו ועל אחריותו פוליסות ביטוח כמפורט   הספקעל פי הסכם זה, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מהתחייבויות  . 3

 .מצורף להסכם זהא'  4.1נספח  הספקביטוחי  אישורנספח ב

חתום ע"י  א' 4.1נספח  הספקי אישור ביטוחלמזמין את  הספקלא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד חתימת הסכם זה ימציא   . 4

 .חברת הביטוח שלו הרצ"ב

לתקופה נוספת  לשוב ולהמציא אישור ביטוח זהה הספקיום לפני תום מועד תקיפות אישור הביטוח הרצ"ב, מתחייב  14כמו כן,  . 5

  ד סיום ההתקשרות.וכן הלאה עד למוע

מתחייב להודיע למבטחו ולמזמין בכתב לאחר שיוודע למנהליו לגבי כל מקרה של נזק ו/או נסיבות העלולות לגרום להגשת  הספק . 6

 .תביעה נגדו ולשתף פעולה עם המבטח בחקירת האירוע ובכל דרך אשר תידרש ממנו

יום  14עמד בהתחייבויותיו להמצאת אישור ביטוח על פי סעיף זה, יהיה המזמין  רשאי בהודעה בדואר רשום בת לא  הספקהיה ו      .   7

מראש ליועץ בהם יתאפשר ליועץ להמציא את אישור הביטוח הנדרש, לערוך את הביטוחים המפורטים לעיל במקומו של ישלח 

המזמין יערוך הבטוחים. במקרה שכזה  ,יבותוילא יקיים התח פקהסיום למפרע ובמידה ו 14המזמין התראה בדואר רשום ליועץ 

)בהצמדה למדד ובריבית של  חייב לשלם למזמין את פרמיית הבטוח בגין ביטוחים כאמור מיד עם דרישתו הראשונה הספקיהיה 

 לשנה(. המזמין יהא רשאי לנכות תשלומים בגין הפרמיה מכל סכום שיגיע ממנו ליועץ.   4%

 היה. הספק על המוטלת מינימום דרישת בבחינת ןניה, הספק ביטוחידרישות ב כמפורט האחריות גבולות קביעת  כי, בזאת וסכםמ   .     8

לערוך ולקיים את הביטוח  הספק, מתחייב לביטוחים כלשהם משלימים או/ו נוספים ביטוחים בעריכת צורך יש הספק ולדעת

 המשלים /הנוסף כאמור.

הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  מובהר, כי אין בעריכת  .9
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מאחריותו  על פי הסכם זה ו/או על פי כל  

 דין.

לעיל והספק  המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור .10
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא 

 האישור להתחייבויותיו על פי נספח  זה.

 לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל,  הספקמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות .     11 
ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח 

יהיה ללמוד דרישות  הספקעל  א' 4.1נספח   – הספקבנספח דרישות ביטוחי עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות 
  , על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות. אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו 

 תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. , א' 4.1, 4.1בנספחים הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח           
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 א4.1נספח 
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 5נספח 

 ערבות הצעה במכרז

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

 

 ערבות בנקאית :  הנדון

בק פי  "על  )להלן:   ________________ ח.פ    _________________ בזה  המבקששת  ערבים  אנו   )"

( וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז  שת אלף ₪חמ₪ )  5,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 הבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע"פ תנאי המכרז.   _______________פומבי  

 

כום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  אנו מתחייבים לשלם לכם כל ס

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה   הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת 

 ים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלשהי שיכולה לעמוד למבקש

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.  31.6.2023תישאר בתוקפה עד   ערבות זו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

       

 

 

 

 בכבוד רב,       

 -בנק-         
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  חתימת המציע: ____________                 תאריך: _________ 

 6נספח 
 לביצוע   בנקאית  ערבות נוסח

         
 ________________      

   תאריך            
 

   לכבוד
 ון החברה הכלכלית למ.א. בני שמע

 
 הנדון: ערבות בנקאית  להסכם

 
"להלן____________________)  בקשת  פי  על   כל  לסילוק  כלפיכם  בזאת   ערבים  אנו "(,  המבקשים: 

  מהצמדת   הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת (,    ₪  חמשת אלפים:  במילים)   ₪  5,000  של   לסך  עד  סכום
"להלן)  להלן   כמפורט,  למדד  ל "הנ  הסך   להסכם  בקשר  המבקשים  מאת  שתדרשו "(,  הצמדה  הפרשי: 

 להשכרת במת הרמה לאתר "דודאים". 
 

  שתגיע   בכתב   דרישתכם  מיום  ימים   7  תוך,  ל"הנ   לסך   עד  סכומים  או   סכום   כל  לכם  לשלם   מתחייבים   אנו
 .   המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או  ,דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי , אלינו

 
  פיה  על  דרישתכם  את  להוכיח  צורך  יהיה  ולא ,  לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת  בלתי  הינה  זו  ערבות
  תביעה,  פיה  על  תשלום  קבלת  לשם,  תחילה  להגיש  חייבים  תהיו  ולא,  אחר  באופן  או,  משפטי  בהליך

 .  המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית
 

 :  זה במכתבנו
 
 .   כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה  ידי על  םהמתפרס, לצרכן המחירים  מדד משמעו -" מדד"
 

 : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
 

"(,  החדש   המדד: "להלן)  זו  ערבות  פי  על,  בפועל  התשלום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם
ביום    2023פברואר    חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי לכך    15.3.2023שפורסם  בסמוך  או 

  המצוין   הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו(  "היסודי  המדד: "הלןל)
 .  היסודי במדד מחולק, ל" הנ כדרישתכם

 
 .   תענה לא  ל"הנ  המועד  אחרי לנו שתימסר דרישה. בכלל ועד________   עד   בתוקפה תישאר  זו ערבות

 
 .  להסבה או להעברה  ניתנת אינה  זו ערבות

 
 
 
 

 ,   רב בכבוד        
 
 

        _________________________  

 


