המועצה המקומית אורנית
מכרז מס' 8/2019
לביצוע עבודות סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב
מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה 12.9.19-בשעה  10:00בכניסה לבניין המועצה המקומית
אורנית ברחוב הערבה  2אורנית.

ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים,
בעצמו או באמצעות מי מטעמו ,ולא יצרף להצעתו פרוטוקול חתום ממנו לא יהיה
רשאי להשתתף במכרז  -והצעתו תיפסל על הסף.

על המציע להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז ובהתאם להוראותיו.
את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,ברחוב הערבה  ,2אורנית,
עד ליום רביעי  18.9.19בשעה .13:00

ניר ברטל
ראש המועצה
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המועצה המקומית אורנית
מכרז מס' 8/2019
לביצוע עבודות סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב
תנאי המכרז
המועצה המקומית אורנית (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מתכבדת להזמין בזה הצעות לביצוע
עבודות לפי המכרז הנדון.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע" ו/או "הקבלן".

 .1כללי
 1.1תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי-נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות
חוזית בין הקבלן הזוכה לבין המועצה.
 1.2הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא תנאי המכרז ,טופס החוזה ונספחי המכרז
(להלן" :החוזה").
 1.3מודגש בזאת במפורש שלעניין זכויות המועצה לקבלת החזרים מהקבלן תהייה המועצה
זכאית גם להחזר של כל תשלום ששילמה לקבלן לרבות תשלומי מע"מ.
 1.4מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה ,יפורשו ,ככל האפשר כהגדרתם בחוזה.

 1.5על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של ( ₪ 500חמש מאות שקלים חדשים),
אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה שהוא.

 .2הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
 2.1כל המסמכים שיימסרו (ככל שיימסרו) על ידי המועצה לקבלן ,לרבות תנאי מכרז אלה,
טופס הצעת המחיר ,תוכניות ,מפרטים ,תשריטים והוראות טכניות ,ולרבות כל המסמכים
המפורטים להלן בסעיף  2.2יהיו גם הם חלק בלתי-נפרד מן מסמכי המכרז.
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 2.2במקרה ותתגלינה סתירות או אי-התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא
סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:
 )1פרוטוקול מפגש מציעים.
 )2תנאי מכרז אלה.
 )3טופס הצעת המחיר.
 )4תנאי החוזה.
 )5יתר מסמכי המכרז.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
2.3

ההשתתפות במפגש המציעים הינה

חובה .מציע אשר לא ישתתף

במפגש המציעים ,בעצמו או באמצעות מי מטעמו ,לא יהיה רשאי להשתתף במכרז -
והצעתו תיפסל על הסף.
 2.4המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים במכרז .השינויים והתיקונים
כאמור לעיל ,יהיו חלק בלתי-נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי
מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי הכתובות שנמסרו על ידי
רוכשי מסמכי המכרז.
 2.5הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב .אין המועצה אחראית בעד פירושים או הסברים
שניתנו בעל-פה.

 .3הגשת מסמכי המכרז
 3.1המציע יכניס את מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף  4להלן ,למעטפה
סגורה ויחתום אותה.
 3.2את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים ,כמפורט במבוא לתנאי מכרז
אלה.
 3.3מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד,
לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.
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 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים הבאים
במועד הגשת ההצעה (יובהר כי צירוף המסמכים וקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם
להשתתפות במכרז).
 4.1הצעת המחירים וזאת על גבי טופס הצעת המחיר.
 4.2אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
 4.3אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
 4.4ערבות מכרז כאמור לעיל בסעיף  5להלן  -בתנאים ובמועדים המפורטים בו ,ובנוסח
המצ"ב למסמכי המכרז.
 4.5התחייבויות והצהרות המציע שבנספח א' לתנאי מכרז זה (כתב הצעה לביצוע).
 4.6אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד.
 4.7אישור בתוקף לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו-
.1976
 4.8המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף למתן שירותי גרירה .המציע יצרף להצעתו העתק
של הרישיון כאמור לעיל.
 4.9המציע הינו בעל זכות שימוש ו/או מחזיק ו/או בעלים של מגרש מאושר כדין לאחסנת כלי
רכב  -בתחום המועצה ו/או עד למרחק של  20ק"מ (עשרים קילומטרים) מתחומה .המציע
יצר ף להצעתו העתק של האישור כאמור לעיל ,ומסמכים המעידים על זכויותיו במגרש
למשך כל תקופת החוזה.
 4.10המציע בעל אישור תקף ממחלקת התנועה של משטרת ישראל לשמש כגורר מורשה.
המציע יצרף להצעתו העתק של הרישיון כאמור לעיל.
 4.11המציע בעל ניסיון של שנתיים רצופות לפחות במהלך ( 5חמש) השנים האחרונות שקדמו
לפרסום המכרז במתן שירותי סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב עבור רשויות
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מקומיות  /גופים ציבוריים .המציע יצרף ( 3שלוש) המלצות לפחות מהמגזר
הציבורי/מוסדי להם סופקו שירותים כאמור לעיל ,ויציין פרטי איש קשר אצל הממליץ.
 4.12ברשות המציע ו/או בבעלותו (לרבות בדרך של ליסינג) כלי רכב מתאימים ומאושרים,
הדרושים לביצוע העבודות ,בהיקף ובאיכות הדרושים  -ולרבות גרר אחד ,לפחות ,בעל
יכולת הנפת/העמסת כלי רכב ללא צורך בפתיחתו .המציע יצרף להצעתו העתק של
רישיונות כלי הרכב כאמור לעיל.
 4.13פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי המציע.

 .5ערבות מכרז
 5.1על המציע להפקיד לזכות המועצה ,יחד עם הצעתו ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

למדד המחירים לצרכן של חודש פרסום המכרז בסך של  - ₪ 10,000עשרת אלפים
שקלים חדשים (להלן" :הערבות").
 5.2הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום על החוזה ולא
יעשה כן .המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר
עם המועצה בחוזה במועד שתקבע המועצה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים
להתקשרות בחוזה .הסכום שימומש כאמור לעיל יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו
למועצה מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את נזקיה ,והמציע והמועצה מסכימים כי סכום
זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל.
 5.3הערבויות יוחזרו למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו תתקבל.
אם הקבלן שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב
בסעיף  10להלן ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין ותיחשב כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי-החתימה או סירוב לחתום כאמור לעיל.
 5.4תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד ליום .30/11/2019

 .6מילוי וחתימה על מסמכי המכרז
 6.1הגשת ההצעה
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6.1.1

על המציע לרשום בטופס הצעת המחיר את המחיר המוצע על ידו לכל פריט
בהתאם להנחיות באותו טופס (להלן" :התמורה").

6.1.2

טופס הצעת המחיר ייחתם על ידי המציע במקום המתאים ,ויסומן בראשי תיבות
בכל דף.

 6.2כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות
המצורפות למכרז ,בין בגין המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יחשבו:
א .כאילו אינם קיימים ,או;
ב .עלולים לפסול ההצעה.
 6.3אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעתו ייחשב הדבר:
א .כאילו כלל המחיר בסעיף אחר מסעיפי הצעתו ועל ידי כך מתחייב לבצע עבודה
זו בלי תמורה ,או;
ב .עלול לפסול את ההצעה.
 6.4מובהר בזאת כי ההחלטה באיזה חלופה לבחור מבין החלופות לפי סעיפים  6.2ו/או 6.3
לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 6.5על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז ,לרבות על דפי תנאי המכרז.
כמו כן על המציע לחתום על כל מסמך ,תוכנית ,מפרט ,תשריט והוראה טכנית המצורפים
למכרז (ככל שצורפו למכרז) ,על כל דף ודף בהצעתו ועל כל מסמך ,תוכנית ,מפרט ,תשריט
והוראה טכנית המצורפים אליה (ככל שצורפו להצעה) .כמו כן על המציע לחתום חתימה
מלאה במקום המתאים על החוזה המצורף למסמכי המכרז.
 6.6על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא
תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את המועצה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו  -ולא בעפרון
 ובתוספת החותמת של המציע ,תאריך וכתובת .יש לרשום את שם המציע באופן ברור נוסףעל החתימה .במקרה של אי-הבנה על המציע לפנות בכתב לשם קבלת מידע לכתובת המייל של
רועי מוסט ,מנכ"ל המועצה . mankal@oranit.org.il
 6.7אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן
המדויק של איזה סעיף ופרט ,עליו להודיע על כך בכתב למועצה .תשובה תישלח לכל
המציעים במכרז זה.
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 6.8המציע מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או תוכנית המהווים את המכרז לכל מטרה
אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ,וכן מתחייב לא להעתיק את המסמכים
והתוכניות בלי אישור מפורש מאת המועצה.

 .7מחירי היחידה בהצעת הקבלן ובחינת ההצעות
 7.1העבודות המפורטות בטופס הצעת המחיר יבוצעו על ידי הקבלן הזוכה בהתאם להודעות
מתועדות על הזמנת עבודה אשר תוצאנה על ידי המועצה מעת לעת ,בהתאם ליתרה
תקציבית אשר תעמוד לרשות המועצה ולפי שיקול דעת מוחלט של המועצה.
מובהר בזאת כי לא תהיינה לקבלן הזוכה במכרז כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או
אחרות ,בקשר להיקף/כמות העבודות שיוזמנו.
 7.2התמורה הנקובה על ידי הקבלן בטופס הצעת המחיר לכל פריט ופריט היא קבועה וסופית,
ולא תהא ניתנת לשינוי מכל סיבה (למעט עדכון עקב התייקרות ,אם עדכון כאמור נקבע
במסמכי המכרז) .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן לכלול בהצעתו את כל
המרכיבים והתוספות למיניהן ,למעט מע"מ ,ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות
סוציאליות.
 7.3על אף האמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית לשנות ו/או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת
המחיר ,ובמקרה כזה יופחת או ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור .לקבלן
לא תהיה כל זכות ,טענה או תביעה ,עקב ביטול או שינוי זה .לאחר החתימה על החוזה לא
ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוזה ,ולא תישמע כל טענה מצד
הקבלן כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו.
 7.4המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי-סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה
מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.
 7.5מובהר בזה מפורשות כי המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות
את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של המועצה עורכת
המכרז ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר.
 7.6מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי הצעת הקבלן
צריכה להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען
בקשר לכל אחת ואחת מן העבודות נשוא המכרז וכל עבודה והוצאה אחרת מכל מין וסוג
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שהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של העבודות נשוא המכרז.
 7.7לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה ,גם אם יהיה עליו לשאת
לצורך השלמת העבודות בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו  -בין מחמת טעות
ובין מחמת כל סיבה אחרת והקבלן יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.

 .8פגם בהחלטת וועדת המכרזים
 8.1נפל פגם יסודי בהחלטת וועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה
לא זכה המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל
מהמועצה ,עקב אי-זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת
טפסי המכרז .פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין
הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק  -אשר ,לטענתו ,נגרמו לו כתוצאה מהפגם בהליכי
המכרז.
 8.2קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת וועדת המכרזים או בהליכי המכרז
האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע מיידית עם הודעת המזמין  -להפסיק את עבודתו לפי החוזה שנחתם עמו לפי
המכרז ,ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודות למציע שאמור היה לזכות
במכרז לפי קביעת בית המשפט .במקרה זה  -המזמין ישלם למציע את התמורה עבור
העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודה ,כפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל
שהוא
סוג
מכל
אחרות
טענות
או
תביעות
כלפי המזמין הקשורות למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכיוצא באלה ולחוזה שנחתם
בעקבותיו ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם על ידי המזמין כתוצאה ממכרז זה.

 .9ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
 9.1המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לקבלן
הזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד.
 9.2המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים
אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים ,או לבצעם בעצמה.
 9.3המועצה רשאית  -בנוסף  -להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים .למועצה
תהיה זכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות או את הכמויות בכל כמות שהיא,
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ובמקרה זה לא תשתנה התמורה לפריט כלשהו מזו הנקובה על ידי הקבלן בטופס הצעת
המחיר .לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב ביצוע האמור בסעיף זה ,והקבלן
לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.
 9.4מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע
חלק מהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלותיה
התקציביות .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלבים,
להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר
שימצאו התקציבים להשלמת העבודות.
 9.5כמו כן ,שומרת המועצה לעצמה את הזכות  -על אף כל האמור בחוזה  -לבצע חלק בלבד
מהעבודות נשוא המכרז ,מבלי שהפסקת ביצוע העבודות או ביטול חלק מהן יחייבו את
המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן ,והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או
תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא
המכרז.
 9.6אם תחליט המועצה כאמור לעיל שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה
ו/או לא לבצעו ,לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא -למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז ,שתוחזרנה לזוכה
במכרז בלבד.
 9.7החליטה המועצה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הקבלן הזוכה לבצע
את העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען ,לפי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים
המחויבים לפי העניין.

 .10המצאת מסמכים לאחר זכייה
תוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו
המועצה ,על הקבלן להמציא למועצה אישור קיום ביטוחים  -נספח ב' לתנאי המכרז  -כנדרש
בסעיף  16לחוזה ,ואת הערבות הבנקאית  -נספח ג' לתנאי המכרז  -כנדרש בסעיף  17לחוזה.
מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן של פוליסות הביטוח
והערבות ,והקבלן מתחייב להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או תיקון לפוליסה וערבות בהתאם
לאמור לעיל ולהוראת מנכ"ל המועצה

 .11ביצוע החוזה
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 11.1הרשות בידי המועצה למסור את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתה
המוחלט ,תוך ( 90תשעים) יום לאחר קביעת הקבלן הזוכה במכרז וללא כל שינוי בתנאי
המכרז.
 11.2הזוכה יתחיל בביצוע העבודות שיימסרו לו לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים מיום מסירת
העבודות לידיו כאמור לעיל.
 11.3על אף כל האמור דלעיל ולהלן במכרז זה ובנוסף לו ,מובהר בזאת מפורשות כי הקבלן לא
יתחיל בכל עבודה טרם קיבל הודעה על הזמנת עבודה על ידי המורשים לכך מטעם
המועצה ,כמפורט להלן.
 11.4בכל מקרה ,הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי לפני שימציא למועצה אישור
קיום ביטוחים כנדרש ,בתוקף התחייבותו לפי החוזה ותנאי מכרז זה ,וכן את הערבות
הבנקאית לגבי החוזה כנדרש .אי-תחילת ביצוע עבודה עקב היעדר אישור קיום ביטוחים
או ערבות כאמור לא תאריך את תקופת החוזה ו/או הביצוע.
 11.5הזוכה יאריך את תוקף הערבות שצורפה להצעתו או ימציא למועצה ערבות בנקאית
אוטונומית בגובה ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) ,באופן שתקופת תוקפה של
הערבות תהא לפחות  90יום (תשעים יום) לאחר תום תקופת החוזה ,ותוארך  -לפי
הצורך  -בהתאם לדרישת המועצה .הערבות תהיה צמודה למדד כאמור בסעיף  5לעיל.
הערבות הנ"ל (להלן" :הערבות הבסיסית") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן
לפי החוזה .הערבות הנ"ל (להלן" :הערבות הבסיסית") תשמש כבטחון לקיום
התחייבויות הקבלן לפי החוזה.
 11.6מובהר בזאת כי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש
ובכתב ,חתום על ידי המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה)  -ואין להסתפק באישור
המפקח ו/או כל גורם אחר.
עוד מובהר כי על הקבלן לדאוג לקבלת הודעה על הזמנת עבודה על ידי מורשי החתימה
לכך מטעם המועצה ,ואין להסתפק באישור בדבר תחילת ביצוע עבודה כלשהי ו/או כל
גורם אחר.

ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור ו/או הודעה על הזמנת עבודה כנ"ל,
לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע עבודות כאמור.
 .12אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.
ניר ברטל
ראש המועצה המקומית אורנית
___________
חתימת המציע
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כתב הצעה לביצוע  -נספח א' לתנאי מכרז מס' 8/2019
לכבוד
המועצה המקומית אורנית
א.ג.נ,.

הנדון :כתב הצעה לביצוע לפי מכרז מס'  8/2019לביצוע עבודות סילוק,
הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב
אני הח"מ ,מגיש בזאת את הצעתי לביצוע העבודות לפי המכרז הנדון.
הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק
המכרז וכן את כל המסמכים המאוזכרים במסמכי המכרז ו/או המשתמעים מהם ,גם אם לא צורפו
לתיק המכרז ,ומסמכים אלה נמצאים ברשותי.
הנני מצהיר כי השתתפתי במפגש המציעים ,ביקרתי במקום העבודה ,בדקתי ובחנתי את התנאים
והנסיבות שבהן יהיה עלי לבצע את העבודות ולקיים את יתר התחייבויותיי שבחוזה ,את מהות
והיקף העבודות ואת הקשיים העלולים להתגלות בביצוען ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
 .1אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:
 1.1להוציא לפועל ,בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד ,לפי המחירים שרשמתי בהצעתי
המצורפת וכדי הנחת דע תו של בא כוחכם ,את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף
לכל שאר תנאי המכרז והחוזה.
 1.2להמציא לכם ערבות ואישור על קיום ביטוחים לפי הוראות המכרז והחוזה לא יאוחר
מ( 7-שבעה) ימים מהתאריך בו תודיעו לי כי זכיתי במכרז ,כולו או חלק ממנו  -ואני
מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אמציא את המסמכים הנ"ל כנדרש תוך המועד ,אאבד את
זכותי לקבלת העבודות ובנוסף תהא המועצה זכאית להציג לגבייה את הערבות הבנקאית
שאני מצרף להצעתי זו כהבטחה לקיום תנאי המכרז.
 1.3להתחיל בעבודה תוך ( 7שבעה) ימים מיום מסירת העבודות לידי.

 1.4א .במקרה ולא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה ,הנני מסכים שתממשו את הערבות
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המצ"ב להצעתי זו והמהווה חלק בלתי-נפרד ממנה.
ב .במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  1.3לעיל ,הריני מסכים כי
תממשו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.
 1.5אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך ( 90תשעים) יום מהתאריך האחרון
להגשת ההצעות למכרז  -והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבויותיי
שבהצעתי זו ,אעשה זאת בלי השהיה.
 .2ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף  2.2לתנאי המכרז,
וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה .ידוע לי גם שישנה עדיפות
לאמור בתנאי המכרז על פני הוראות תנאי החוזה ,ובמקרה של סתירה או אי-התאמה בין
המסמכים השונים יפורשו הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות שלעיל.
 .3הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי-הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ,ואני
מסכים לאמור בהם.
 .4בפרט הנני מצהיר כי מקובל עלי כי במקרה של החזרת כלי רכב לבעלים  -הן במקרה של הרחקת
או גרירת כלי רכב לפי חוק העמדת רכב וחנייתו והן במקרה של גרירת כלי רכב לפי סעיף 8א
לחוק שמירת הניקיון  -הקבלן יקבל תמורה ישירות מבעל כלי הרכב ,והוא אינו זכאי לכל
תמורה ו/או תשלום נוסף מהמועצה.
 .5כערבות לקיום התחייבויותיי שבהצעתי זו ,הריני מצרף בזה ערבות בנקאית לזכות המועצה
כאמור בסעיף  5לתנאי המכרז לעיל  -ומייפה בזאת את כוחכם ,בצורה בלתי-חוזרת ,כי במקרה
ולא אקיים את התחייבויותיי שבהצעתי זו ,כולן או מקצתן ,הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו
בלי כל הודעה או התראה נוספת ,והנני מוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי
לגבות את הערבות הנ"ל.
 .6הנני מצהיר בזאת כי אני בעל יכולת לבצע את העבודה בהתאם לתנאי החוזה ,טופס הצעת
המחיר ,תוכנית ,מפרט ,תשריט והוראה טכנית (ככל שצורפו למכרז).
 .7בכלל זאת הנני מצהיר כי ברשותי ו/או בבעלותי (לרבות בדרך של ליסינג) ו/או בהעסקתי כלי
רכב ,ציוד וכוח אדם ,מתאימים ומאושרים ,הדרושים לביצוע העבודות ,בהיקף ובאיכות
הדרושים  -ולרבות :רכב גרר אחד ,לפחות ,בעל יכולת הנפת/העמסת כלי רכב ללא צורך
בפתיחתו; עובד אחד ,לפחות ,המורשה לבצע עבודות סילוק ,הרחקת או גרירת כלי רכב; ועובד
אחד ,לפחות ,לביצוע עבודות אחסנת כלי רכב והחזרתם לבעליהם.
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 .8הנני מצרף בזאת המלצה של הגופים הבאים  -מהמגזר הציבורי/מוסדי  -המעידים על ניסיוני
בביצוע עבודות מסוג נשוא המכרז ,לרבות פרטי איש קשר אצל הממליץ:
.1
.2
.3
 .9הנני מציע לבצע את העבודות במחירים כמפורט בטופס הצעת המחיר המצורף להצעתי זו
והמהווה חלק בלתי-נפרד ממנה .המחירים המוצעים מתייחסים לביצוע כל העבודות כמפורט
בכל מסמכי המכרז ובחוזה.
 .10הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז ,וכי המחירים
הרשומים בטופס הצעת המחיר כוללים את כל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולים להידרש
לאספקת העבודות ,בכל היקפן ושלמותן ,והמחירים המפורטים יהיו כאמור בחוזה.

הצעתי זו ניתנה ביום _____ לחודש __________  2019מתוך הבנה ורצוני החופשי.

שם המציע_____________________________ :
סוג התאגיד*____________________________ :
*(ח.צ/ח.פ/ע.מ/שותפות/אחר [פרט])
מספר ת.ז / .תאגיד______________________________ :
מס' אישור תקף ממחלקת התנועה של משטרת ישראל לשמש כגורר מורשה____________ :

_______________
חתימה  +חותמת
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פרטי המציע  -נספח א' ( )1לתנאי מכרז מס' 8/2019
שם המציע_____________________________ :
סוג התאגיד*____________________________ :
*(ח.צ/ח.פ/ע.מ/שותפות/אחר [פרט])
מספר ת.ז / .תאגיד________________________ :
כתובת מלאה____________________________ :
מספר טלפון__________________________________ :
מספר פקס___________________________________ :
כתובת דוא"ל__________________________________ :
פרטי איש קשר ,לרבות מספר טלפון סלולארי________________________________ :
עובדי המציע (הרלוונטיים להצעתו זו  -כמפורט בסעיף  5לכתב ההצעה)
התפקיד

מספר העובדים

הכשרה ,קורסים מקצועיים ,התמחות ,ניסיון

תאריך_______________ :
חתימת המציע  +חותמת____________ :
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נספח אישור ביטוח  -נספח ב' לתנאי מכרז 8/2019
לכב'
 .1מועצה מקומית אורנית וגופיה (להלן" :הרשות""/המזמין""/המבוטח השני")
............................................................... .2בע"מ ח.פ_________________ .
(להלן" :נותן השירות""/הספק(ים)""/הקבלן (ו/או משנה)/המבוטח (הראשי)")
א/.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים (להלן" :האישור")
סימוכין :שירותי סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב (להלן:
" השירותים "  " /נשוא הביטוח " )
אנו הח"מ _____________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר
לנשוא הביטוח ,בתנאים שאינם נופלים מתנאי הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים לתקופת הביטוח מ-
_____ עד ______ ,כדלהלן:
 .1ציוד מכני הנדסי (במידה שקיים) ,ביטוחי )1 :רכב חובה;  )2צד ג' רכוש הכולל הרחבה לנזקי גוף
שאינם מבוטחים בביטוח חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה; " )3נזק עצמי"
כולל לציוד.
 .2ביטוח רכוש :ציוד בתפעול ומקצועי (במידה שלא נכלל בביטוח צ.מ.ה .לעיל) ,שלגביו קיימת למבוטח
זיקת ביטוח ,מפני סיכוני" :אש מורחב" וכן שבר מכני .המזמין הינו המוטב לרכוש שאינו בבעלות
הקבלן.
 .3ביטוחי חבויות :שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או ב  ,₪כנקוב כדלהלן:
א) לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד ג' גוף ורכוש) ,על פי דין .₪ 10,000,000 :הביטוח אינו מסייג
"אחריות מקצועית" (ולציין אם בוטח בנפרד על בסיס מועד "הגשת תביעה") ,עד לגבול שיפוי שלא יפחת מ
 .₪ 2,000,000הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי
הקבלן ומי מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח
בנפרד .רכוש המזמין ייחשב צד ג.
ב) לביטוח חבות מעבידים :לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק
על-ידי
המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו .₪ 15,000,000 ,הביטוח ישפה את המזמין היה
שנטען לעניין
קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.
הרחבות ותנאים מיוחדים:
מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון ,נכללו ו/או
יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:
 )1ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה  -למעט נגד מזיק בזדון  -נגדכם ומי מטעמכם ,לרבות אך
לא מוגבל למבטחיכם.
 )2ס ייגים והגבלות ,שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים (לפי הענין) ,בין היתר
בדבר:
תביעות המל"ל; מתקנים סניטרים; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי;; רשלנות רבתי
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חמרים רעילים או מזיקים (אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום); מנופים ,מכשירי הרמה; טעינה ופריקה;
העסקת נוער כדין; שעות עבודה; עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים ,קבלני -משנה;
נשק ברשיון;בע"ח; טעינה ופריקה ,נזקי גוף מרכב שאינם מבוטחים לפי חוק הפלת"ד (רכב חובה).

 )3לא יהא תוקף לביטול ביטוח או לצמצומו אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  60יום מראש במכתב רשום.
 )4זכויות המזמין לא תפגענה מחמת:
איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח ,אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת
האיחור
האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק ,כעילה בלעדית; ו/או הפרת תנאי הביטוח על-ידי
המבוטח
או מי מטעמו בתום לב ו/או חוב המבוטח לטובתנו .למען הבהר ,לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם; ו/או
אחריותו של
מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח ,הוצאות תביעה ,תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות
עצמיות (במידה
שיחולו) ,ואלה לא יחולו עליכם.
 )5כל סעיף בפוליסות (במידה שקיים) ,המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו .למען הבהר ,לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת
"ביטוח
ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות ,ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת
בנטל החיוב
כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.
 )6התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם .במקרה של סתירה או
אי-התאמה
בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.
ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח_______________________ :חתימה,..................................
תאריך..............
מח'/סניף __________________________ :תפקיד___________________ :טלפון:
__________________
חותמת מקורית של חברת הביטוח

* אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח ,ד"ר מיכאל מירון
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דוגמת ערבות מכרז/ביצוע  -נספח ג' לתנאי מכרז 8/2019
תאריך________________________
שם המוסד הבנקאי_______________
לכבוד
המועצה המקומית אורנית
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________
לפי בקשת ________________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת
בסך__________ ₪צמודים למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז
והחוזה לביצוע עבודות סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב  -מכרז  8/2019על ידי
__________________ (שם המציע).
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
 .1מדד הבסיס יהיה מדד של חודש .6/2019
 .2המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום לפי ערבות
זו.
ערבותנו זו בתוקף עד  30/11/2019ועד בכלל.
ערבותנו זו הינה ערבות בלתי-תלויה ואנו נשלם לכם תוך ( 7שבעה) ימים מתאריך דרישתכם בכתב,
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום
הנדרש על ידיכם לפי ערבותנו זו  -מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם ,או לבסס אותה ,או לתת לנו
כלל הסברים בקשר לכך.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

הערה :נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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טופס הצעת מחיר  -נספח ד' לתנאי מכרז 8/2019
מחיר מבוקש ליחידה ב₪-
 -לא כולל מע"מ

סוג העבודה
הרחקת או גרירת כלי רכב למגרש
אחסנה
יום אחסנת כלי רכב
הרחקה לאתר סילוק גרוטאות רכב

* המחיר המבוקש להרחקת או גרירת כלי רכב למגרש אחסנה מהווה ( 50%חמישים אחוזים)
משקלול התמורה המבוקשת בבחירת המציע.
* המחיר המבוקש ליום אחסנת כלי רכב מהווה ( 30%שלושים אחוזים) משקלול התמורה
המבוקשת בבחירת המציע.
* המחיר המבוקש להרחקה לאתר סילוק גרוטות רכב יהווה ( 20%עשרים אחוזים) משקלול
התמורה המבוקשת בבחירת המציע.

שם המציע_____________________________ :
סוג התאגיד*____________________________ :
*(ח.צ/ח.פ/ע.מ/שותפות/אחר [פרט])
מספר ת.ז / .תאגיד______________________________ :
חתימה  +חותמת _____________
תאריך ____________
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הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות  -נספח ה' לתנאי מכרז 8/2019
(נספח זה ייחתם על ידי המציע וכן על ידי בעל מניות המחזיק יותר מ 50%-ממניות המציע)

מכרז מס'  8/2019לביצוע עבודות סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1.1

אנו _____________________________________ (שם המציע  -לרבות סוג
תאגיד ומספר ת.ז / .תאגיד).

.1.2

במהלך ( 10עשר) השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ לא
הורשע/הורשעו בעבירה פלילית ,לא מתנהלים נגדו/נגדם הליכים פליליים בקשר
עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדי/נו חקירה בקשר עם עבירה
פלילית.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה ,כולל עבירות בתחום איכות הסביבה  /הנוגעות
לאיכות הסביבה ,ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת
קנס ועבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי-קבלת אישור,
רישיון או הסכמה).

.2

.1.3

הח"מ מאשר/ים ומסכים/ים כי המזמין ו/או וועדת המכרזים ו/או כל הפועלים
מטעמם יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף
לקבל כל מידע רלבנטי ממשטרת ישראל ורשויות אכיפת חוק אחרות.

.1.4

במקרה ואישור נוסף יידרש על ידי מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או
קבלת מידע כאמור ,מתחייב/ים הח"מ למסור ,לבקשת המזמין ,וועדת המכרזים
או כל הפועלים מטעמם אישור כנדרש ,חתום על ידי הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך
בבקשה.

צרופות
.2.1

לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.

.2.2

לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים מעל  50%ממניות
המציע) בגוף החתום על מסמך זה.
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.2.3

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות
האמור בסעיפים  1.1ו 1.2-לעיל.

__________________
שם ,חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע

________
תאריך

אישור
הריני מאשר בחתימתי כי החתום/ים בשם המציע  /חבר במציע הינו/ם מורשה/י חתימה מטעמו,
ורשאי/ם לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי ,כי החתום/ים
בשם המציע הוזהר/ו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק,
אם לא יעשה/ו כן  -ולאחר שהזהרתי אותו/ם כאמור חתם/ו בפני על נספח זה.

_________

_______________

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

 -אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

__________
תאריך

______________
שם  +חתימה

אישור
הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן  -ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.

_____

_______________

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
נספח ו' לתנאי מכרז 8/2019
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ________________ ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________________________-אצל הקבלן
___________________________ [לרבות סוג תאגיד ומספר ת.ז / .תאגיד] (להלן:
"הקבלן") ומוסמך לתת מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי הקבלן .אם הקבלן הוא חבר בני אדם -
גם בעל השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן ,או
תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן ,או מי מאחראי
מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-

.3

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג
( 31באוקטובר  ) 2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר )2002
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

.4

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____
תאריך

__________
שם  +חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפניי ,עו"ד _____________,
ה"ה _____________________ ,נושא/ת ת.ז ,____________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה בפני את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפני.
_______________

_____

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך
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נספח ביטחון  -נספח ז' לתנאי מכרז מס' 8/2019
הכנסת פועלים בני מיעוטים תושבי יש"ע באישור מראש של הקב"ט בלבד.
א .לא תורשה העסקת בני מיעוטים תושבי יש"ע ,אלא לאחר הצגת היתר עבודה  -המונפק על
ידי המינהל האזרחי ,יחידת קמ"ט תעסוקה .על ההיתר להיות בתוקף כל תקופת העבודות.
ב .בהתאם להוראת חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,
התשס"א ,2001-מחויב כל עובד בתחום המוסד להמציא אישור משטרת ישראל כי אין
מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
ג .לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי המוסד או/ו יועסק במוסד כאמור על ידי קבלן משנה,
מבלי הצגת אישור משטרת ישראל.
ד .מחלקת בטחון רשאית להוציא הנחיות מדי פעם בפעם הנוגעות לביטחון הישוב ,ואשר
יחייבו את הקבלן ויבוצעו על חשבונו.
ה .הקבלן יבצע את כל הוראות מחלקת הביטחון של המועצה וקב"ט המועצה ,לרבות מניעת
כניסת בני מיעוטים  -לפי שיקול דעתו הבלעדי של קב"ט המועצה.
ו .עובדי הקבלן לא ישהו מחוץ לאתר העבודה שלא לצורך.
הוראות נספח זה מוסיפות על האמור בחוזה ונספחיו ומהוות חלק בלתי-נפרד מהחוזה.
מניעת כניסת עובדים בני מיעוטים לפי הוראות נספח זה לא תשמש עילה להארכת מועדים או
לעיכוב ו/או הפסקה בביצוע העבודה.
הכנסת עובדים בניגוד להוראות נספח זה ו/או עיכוב בביצוע העבודה ו/או הפסקת העבודה
כתוצאה ממניעת כניסת עובדים כאמור לעיל יהוו הפרה יסודית של החוזה.
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תצהיר הקבלן
הנני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח ביטחון זה המצורף כחלק מחוזה ההתקשרות
ומסמכי מכרז פומבי מס'  8/2019במועצה המקומית אורנית ,ומתחייב אני בחתימתי זו לפעול
בהתאם להוראות אלו.

שם החותם ________________ :מספר ת.ז__________________ :.
שם התאגיד המציע ______________ :סוג התאגיד ____________ :מספר תאגיד:
_________
כתובת מלאה__________________________________ :
מספר טלפון______________ :

מספר פקס__________________ :

כתובת דוא"ל__________________________________ :
תאריך ________________ :חתימה  +חותמת_____________ :
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חוזה
שנערך ונחתם באורנית ביום _____ לחודש ______ 2019
בין:

מועצה מקומית אורנית
(להלן " -המועצה")

מצד אחד

לבין:

______________________________
מס' ת.ז / .מס' ח.פ_________________ .
שכתובתו/ה _____________________
(להלן " -הקבלן")

מצד שני

הואיל

והמועצה מעוניינת בביצוע עבודות ומתן שירותים של סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון
כלי רכב או גרוטות רכב  -הן לפי סעיף  6לחוק עזר לאורנית (העמדת רכב וחנייתו),
התשנ"א ,1990-והן לפי סעיפים 8-8ד לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
(להלן " -העבודות");

והואיל

והקבלן הגיש הצעה במסגרת מכרז לביצוע עבודות סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי
רכב  -מכרז מס' ( 8/2019להלן " -המכרז");

והואיל

והקבלן הצהיר כי הוא פועל בהתאם להוראות כל דין ,לרבות תשלומי שכר ותנאים
סוציאליים לעובדיו;

והואיל

והקבלן הצהיר כי הוא מוסמך ומורשה בביצוע העבודות ,ויש לו הניסיון ,הידע,
הכישורים ,כלי הרכב ,הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות כמפורט במכרז;

והואיל

והמועצה קיבלה את הצעת הקבלן והסכימה למסור לו את ביצוע העבודות ,הכול בכפוף
לחוזה זה ולמפורט בו;

והואיל

והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד  -מעביד;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא לחוזה זה וכן כל נספחי המכרז ,מהווים חלק בלתי-נפרד ממנו.
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 .2פרשנות מונחים
בחוזה זה יהיה למונחים המנויים להלן הפירוש המצוין לצדם:
"החוזה"  -החוזה על נספחיו.
"המועצה"  -המועצה המקומית אורנית.
"המפקח"  -כל אדם שימונה בכתב על ידי המועצה ,כאחראי מטעמה על קיום החוזה.
"הקבלן"  -במידה והקבלן אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים ,כולם יחדיו וכל אחד ואחד
מהם בנפרד  -והתחייבויות הקבלן בחוזה תחייבנה כל אחד מהנ"ל.
"חוק העמדת רכב וחנייתו"  -חוק עזר לאורנית (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א.1990-
"חוק שמירת הניקיון"  -חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד.1984-
"מקום העבודה"  -תחום המועצה ,מגרש אחסון כלי הרכב וכן אתר לסילוק גרוטות רכב
(אף אם המגרש או האתר הנ"ל נמצאים מחוץ לתחום המועצה).
"פקח"  -כהגדרתו בסעיף  1לחוק עזר לאורנית (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א.1990-
"תחום המועצה"  -תחומה המוניציפאלי של המועצה המקומית אורנית.
"תשתיות"  -רחוב ,כביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,חשמל ,טלפון ,טלגרף ,צינורות
להעברת דלק או מובילים אחרים וכיוצא באלה.
.3

פרשנות
( א)

הכותרות מהוות אמצעי עזר בלבד ,ואינן חלק מן החוזה.

( ב)

באם לא נקבע אחרת או לא עולה אחרת מהקשר הדברים ,יפורש החוזה
לפי כללי הפרשנות וכן לפי כללים אחרים הנהוגים בפרשנות חוזים.

(ג)

מאחר ונוסח החוזה ניתן לבדיקה לקבלן ,לא יחול עליו הכלל של פירוש החוזה
כנגד המנסח.
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.4

.5

מסירת העבודות ותקופת החוזה
( א)

המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות במקום
העבודה ,לפי הוראות החוזה והוראות מפקח ו/או פקח גרירה.

( ב)

החוזה נערך לתקופה של  12חודשים (שנים עשר חודשים) מיום ________
ועד ליום ___________ ובלבד שהמועצה תהא רשאית להפסיק את תקופת תוקפו
של החוזה לפי הוראותיו.

(ג)

המועצה רשאית להפסיק את תקופת תוקפו של החוזה בכל עת ולפי שיקול דעתה
המוחלט ומבלי צורך לנמק ,ובלבד שתמסור הודעה בכתב על כך לקבלן לפחות 30
ימים (שלושים ימים) מראש .מסרה המועצה הודעה כאמור לעיל ,יגיע החוזה לקיצו
במועד שקבעה המועצה ,והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהם
מהמועצה עקב הבאת החוזה לקיצו  -מעבר לסכומים שיגיעו לו בגין העבודות
שביצע בפועל לפי הוראות מפקח ו/או פקח גרירה.

( ד)

למועצה בלבד תהיה הזכות להאריך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,את תוקפו
של החוזה בשתי תקופות של  12חודשים (שנים עשר חודשים) כל אחת  -ובלבד
שתמסור הודעה בכתב על כך לקבלן לפחות  30יום (שלושים יום) לפני תום תקופת
החוזה הנזכרת בפיסקה (ב) לעיל או לפני תום כל תקופת הארכה  -לפי העניין .לא
מסרה המועצה הודעה כאמור לעיל ,יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה
המקורית או בתום תקופת ההארכה עליה הודיעה המועצה לאחרונה לקבלן  -לפי
העניין.

(ה)

על אף האמור בפיסקה (ב) לעיל ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למועצה לפי החוזה
או כל דין מובהר בזאת כי במהלך שלושת החודשים הראשונים לתקופת החוזה,
אשר יהוו תקופת ניסיון ,תהיה המועצה רשאית להביא את החוזה לקיצו בהודעה
בכתב שתימסר לקבלן  24שעות (עשרים וארבע שעות) מראש  -אם יהיה המפקח
סבור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,שאין הקבלן מקיים את מלוא
התחייבויותיו כולן ,ללא יוצא מן הכלל ,לשביעות רצונו המלאה .מסרה המועצה
הודעה כאמור לעיל ,יגיע החוזה לקיצו במועד שקבעה המועצה ,והקבלן לא יהיה
זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהם מהמועצה עקב הבאת החוזה לקיצו  -מעבר
לסכומים שיגיעו לו בגין העבודות שביצע בפועל לפי הוראות מפקח ו/או פקח גרירה.

תיאור העבודות ואופן ביצוען
( א)

העבודות כוללות סילוק ,הרחקת ,גרירת ואחסון כלי רכב או גרוטות רכב  -הן לפי
סעיף  6לחוק העמדת רכב וחנייתו והן לפי סעיפים 8-8ד לחוק שמירת הניקיון.

( ב)

המועצה תודיע לקבלן ,באמצעות המפקח ו/או פקח גרירה ,על מקום הימצאו של
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כלי רכב אשר יש לסלק ,להרחיק או לגרור לפי הוראות הדין שצוינו לעיל.
( )1במקרה של הרחקת או גרירת רכב לפי חוק העמדת רכב וחנייתו -
מתחייב הקבלן לבצע את ההרחקה או הגרירה בתוך  4שעות מקבלת
ההודעה ולהעבירו לאחסון ושמירה במגרש בחזקתו ובשימושו של הקבלן
המאושר למטרה זו כדין.
( )2במקרה של סילוק גרוטת רכב לפי סעיף  8לחוק שמירת הניקיון -
מתחייב הקבלן לבצע את הסילוק בתוך  24שעות מקבלת ההודעה
ולהעבירו לאתר המיועד למטרה זו כדין.
( )3במקרה של גרירת רכב לפי סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון -
מתחייב הקבלן לבצע את הסילוק בתוך  24שעות מקבלת ההודעה
ולהעבירו למגרש בחזקתו ובשימושו של הקבלן המאושר למטרה זו כדין.
(ג)

הקבלן מתחייב לבצע את ההרחקה ,הגרירה או הסילוק בזהירות ,במיומנות,
במומחיות ,ביעילות ובצורה שתבטיח את שלמותו של כלי הרכב המורחק ,הנגרר
או המסולק  -ולהשתמש לצורך כך אך ורק בכלי רכב ,ציוד וכוח אדם המתאימים
והמאושרים לעבודות בכלל ולכלי הרכב או גרוטת הרכב שלגביהם נדרשת העבודה
הספציפית במסגרת העבודות בפרט.

( ד)

בטרם ביצוע ההרחקה ,הגרירה או הסילוק ימלא הקבלן דו"ח עם פרטי כלי הרכב
או גרוטת הרכב בו יציין את מצב כלי הרכב או גרוטת הרכב (נזקים קיימים,
חלונות פתוחים  -אם ישנם ,וכן קיום חפצים אישיים  -אם ישנם).

(ה)

עם סיום ביצוע ההרחקה ,הגרירה או הסילוק ישלים הקבלן את הדו"ח האמור
בסעיף-קטן (ד) לעיל  -ויציין את מצב כלי הרכב או גרוטת הרכב נכון לאותו מועד.

(ו)

הקבלן מתחייב לבצע את אחסנת כלי הרכב בצורה שתבטיח את שלמותו,
ושלא תעמיד אותו בסכנת פגיעה או גניבה.

( ז)

החזרת כלי הרכב לבעלים:
( )1במקרה של הרחקת או גרירת כלי רכב לפי חוק העמדת רכב וחנייתו -
הקבלן ימסור את כלי הרכב לבעליו לאחר קבלת התמורה ישירות
מבעל כלי הרכב בגין הרחקת או גרירת כלי הרכב וכן בגין אחסנתו .יובהר
כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף מהמועצה.
( )2במקרה של גרירת כלי רכב לפי סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון -
הקבלן ימסור את כלי הרכב לבעליו לאחר קבלת התמורה ישירות
מבעל כלי הרכב בגין הרחקת או גרירת כלי הרכב וכן בגין אחסנתו ,ולאחר
קבלת אישור מהמועצה כי לא קיים קנס שלא שולם בגין עבירה הכרוכה
בשימוש באותו כלי רכב .יובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או
תשלום נוסף מהמועצה.
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(ח)

במקרה של סילוק גרוטאת רכב לפי סעיף  8לחוק שמירת הניקיון  -תשלם המועצה
לקבלן את תמורת ההרחקה לאתר סילוק גרוטות רכב ,ותהא זכאית להחזר
הוצאותיה מבעל כלי הרכב או ממחזיק כלי הרכב  -כאמור בסעיף (8ד) לחוק שמירת
הניקיון.

( ט)

מכירת רכב בהתאם להוראות סעיף 8ב לחוק שמירת הניקיון:
( )1המועצה רשאית להורות על ביצוע הליך של מכירת כלי רכב שנגרר לפי
סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון  -וזאת בהתאם להוראות סעיף 8ב לחוק
שמירת הניקיון.
( )2נמכר כלי רכב כאמור לעיל  -מתמורת מכירת כלי הרכב תקבל ,תחילה,
המועצה תשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו כלי רכב;
לאחר מכן ,יקבל הקבלן את התמורה לפי החוזה בגין הרחקת או גרירת
כלי הרכב וכן בגין אחסנתו; ויתרת תמורת המכירה תעמוד אצל המועצה
לרשות בעל כלי הרכב.

(י) מוסכם בין הצדדים כי לצרכי סעיף זה תיחשב הודעה גם הודעה שתבוצע
באמצעות הטלפון ,הטלפון הסלולארי ,האיתורית וכל אמצעי קשר אחר במשך כל
שעות היממה ובמשך כל יום בשנה (למעט יום הכיפורים).
(יא) מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הקבלן לבצע את העבודות לפי הנחיות המפקח
ו/או פקח גרירה.
(יב) אספקת כלי רכב ,ציוד וכוח אדם לביצוע העבודות תיעשה על ידי הקבלן
ועל חשבונו בלבד  -כמו גם רכישה ,אחזקה ,תיקון ,הפעלה וכיוצא באלה של
פריטים (לרבות כוח אדם) כאמור לעיל.
(יג) הקבלן מתחייב לדאוג כי כלי הרכב ,הציוד וכוח האדם לביצוע העבודות יהיו
מצוידים ברישיונות וביטוחים הדרושים לפי כל חוק ודין  -לרבות אישור ראש
מחלקת התנועה של משטרת ישראל.
.6

הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על החוזה כדלקמן:
( א)

כי הוא ביקר במקום העבודה ,בדק ובחן את התנאים והנסיבות שבהן יהיה עליו
לבצע את העבודות ולקיים את יתר התחייבויותיו שבחוזה ,את מהות והיקף
העבודות ואת הקשיים העלולים להתגלות בביצוען.

( ב)

כי קיבל מהמועצה לשביעות רצונו המלאה ,כל מידע שביקש בקשר עם העבודות,
היקפן ,מועדי ביצוען וכן כל מידע הנובע והקשור בביצוע התחייבויותיו לפי החוזה.

(ג)

כי קרא היטב את חוק העמדת רכב וחנייתו ואת חוק שמירת הניקיון.

( ד)

כי לא יתקבלו תביעות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה עקב אי-ידיעה
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או אי-הכרה של תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע או קיום העבודות
או יתר התחייבויות של הקבלן לפי החוזה.

.7

(ה)

כי בפרט מקובל עליו כי במקרה של החזרת כלי רכב לבעלים  -הן במקרה של
הרחקת
או גרירת כלי רכב לפי חוק העמדת רכב וחנייתו והן במקרה של גרירת כלי רכב
לפי סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון  -יקבל תמורה ישירות מבעל כלי הרכב ,וכי הוא
אינו זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף מהמועצה.

(ו)

כי יש לו את הכישורים המקצועיים והארגוניים ,האישורים ,הרישיונות וההיתרים
הדרושים לפי כל דין לביצוע התחייבויותיו שבחוזה  -לרבות אישור מחלקת התנועה
של משטרת ישראל.

( ז)

כי עומדים לרשותו עובדים בעלי כישורים ,מיומנויות ,ניסיון ,אישורים ,רישיונות
והיתרים לביצוע העבודות במיומנות ,במומחיות ,ביעילות ובצורה שתבטיח את
שלמותו של כלי הרכב המורחק ,הנגרר או המסולק והמאוחסן  -ובידיו כלי הרכב,
הציוד וכוח האדם המתאימים הדרושים לביצוע העבודות.

התחייבויות הקבלן

הקבלן מתחייב כדלקמן:
( א)

כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין או בעקיפין
לכל הקשור לביצוע העבודות ,לרבות כל הוראות חוק העמדת רכב וחנייתו,
חוק שמירת הניקיון ,חוקי ותקנות בטיחות בעבודה וחוקי ותקנות רישוי עסקים.

( ב)

לפעול גם לפי ההוראות וההנחיות שיפרסמו מעת לעת המשרדים הממשלתיים
הרלוונטיים כגון משרד התחבורה ,משרד הפנים ,המשרד להגנת הסביבה
וכן משטרת ישראל.

(ג)

לבצע את העבודות ולקיים את יתר התחייבויותיו שבחוזה בנאמנות ,בהגינות,
במסירות ,בחריצות ,במיומנות ,במומחיות ,ביעילות ובצורה שתבטיח את שלמותו
של כלי הרכב המורחק ,הנגרר או המסולק והמאוחסן  -לשביעות רצונו המלאה של
המפקח ו/או פקח ,ולקיים בביצוע העבודות את הוראות המפקח ו/או פקח גרירה.

( ד)

לספק ,על חשבונו ועל אחריותו ,את כל כלי הרכב ,הציוד וכוח האדם המתאים
והדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ,אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר
אחר הכרוך בכך.

(ה)

להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי כישורים ,מיומנויות ,ניסיון ,אישורים,
רישיונות והיתרים מתאימים במספר הדרוש לביצוע העבודות ,בהתאם
להתחייבויותיו שבחוזה .כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו במקום ביצוע העבודות
לצורך השגחה על ביצוען.
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(ו)

למלא אחר הוראות המפקח ו/או פקח גרירה ולהחליף באופן מיידי כל כלי רכב,
ציוד או כוח אדם שהמפקח יורה על החלפתו ,מבלי צורך לנמק .למען הסר ספק
מובהר כי למפקח ו/או לפקח גרירה שיקול דעת מוחלט בעניין זה והחלטתם בעניין
זה מכרעת.

( ז)

להבטיח קיומם של תנאי בטיחות ,גהות ותנאים אחרים לשמירת בריאותם של
עובדיו ורווחתם ,ושל כל אדם אחר ,במהלך ביצוע העבודות וכן לדאוג לקיומם של
תנאי ואמצעי בטיחות בהתאם לכל דין.

(ח)

לשלם ,על חשבונו ועל אחריותו ,שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע
העבודות ,וכן לשלם להם תשלומים סוציאליים לפי כל דין ,הסכם ונוהג ,לנכות
משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים לפי דין ולהעבירם לתעודתם במועד.

( ט)

לדאוג בעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה .מובהר כי אין להלין עובדים
במגרשי אחסון כלי רכב או באתרים לסילוק גרוטות רכב ,וכן מובהר כי אין להעסיק
עובדים זרים  -אלא אם בידי הקבלן הרישיונות לכך.

(י)

לנהל יומן עבודה מסודר ,בו יפורטו פעולות הסילוק ,ההרחקה ,הגרירה והאחסון
שבוצעו ,מקומות הביצוע ,מועדי קבלת ההודעה על מקום הימצאו של כלי רכב או
גרוטת רכב ,מועד ביצוע העבודות ,פרטי כלי רכב ,הציוד וכוח אדם בהם נעשה
שימוש וכל מידע רלבנטי אחר שיידרש על ידי המפקח ו/או פקח גרירה ויאפשר
מעקב אחר אופן ביצוע העבודות .למפקח תהיה גישה חופשית ליומן העבודה והוא
יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה הערות ו/או הוראות לקבלן ,כפי שימצא לנכון.
כל הרישומים שייכללו ביומן העבודה על ידי המפקח ,ייחשבו כהודעות שנמסרו
כדין לקבלן והקבלן מתחייב למלא אחריהן .מסירת היומן למועצה תהווה תנאי
לאישור חשבון שיוגש על ידי הקבלן.

(יא)

להחזיק טלפון סלולארי ומכשיר פקסימיליה ולהיות זמין בכל עת לרשות המועצה.

(יב)

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חבויות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל
על המועצה חובות כלשהן כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

 .8אי-יכולת בביצוע העבודה
(א) מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן בחוזה ,מתחייב הקבלן להודיע למפקח
באופן מיידי ובעוד מועד על כל תקלה או אירוע המונעים בעדו מלבצע את העבודות
ולקיים יתר התחייבויותיו שבחוזה.
(ב) היה המפקח סבור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,שאופן ו/או קצב ביצוע
העבודות איטי מדי ו/או בלתי-נאות ,בשים לב לאופי העבודות והתחייבויותיו של
הקבלן בחוזה ,יודיע על כך לקבלן  -והקבלן מתחייב למלא הוראות המפקח בעניין זה
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ובכלל זה לנקוט ,על חשבונו ,באמצעים הדרושים (כולל הוספת כלי רכב ,ציוד וכוח
אדם) בכדי להבטיח ביצוע העבודות באופן נאות כמתחייב מהוראות החוזה.
(ג) לא מילא הקבלן התחייבויותיו שבפיסקה (ב) לעיל ,רשאית המועצה לבצע את
העבודות ,כולן או מקצתן ,על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת שתראה לה וזאת על
חשבונו של הקבלן .אישור בכתב של גזבר המועצה ביחס להוצאותיה של המועצה
בביצוע העבודות כאמור לעיל יהווה ראיה מכרעת ביחס לתוכנו.

 .9המפקח
(א) ביצוע העבודות יהיה נתון לפיקוחו של המפקח והעבודות תבוצענה להנחת דעתו.
הקבלן מתחייב לבצע את הוראות המפקח בכל הקשור בביצוע העבודות ,בין שהוראות
אלה מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
(ב) המפקח יכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות,
טיבן ומועדן ,לרבות בקשר עם כלי הרכב ,הציוד או כוח האדם והתאמתם לביצוע
העבודות.
(ג) שום דבר האמור בחוזה ושום מעשה או מחדל של המפקח לא יפטרו את הקבלן
מאחריותו לביצוע התחייבויותיו ולביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה.
(ד) כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות יקבל הקבלן באמצעות המפקח ,ו/או באמצעות
פקחי גרירה בהתאם למפורט בחוזה ,והערות הקבלן יועברו למועצה אך ורק באמצעות
המפקח.

 .10הסכמה וויתור
(א) הסכמה מצד המועצה ,המפקח או פקח גרירה לסטות מתנאי כלשהו בחוזה במקרה
מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
(ב) לא השתמשו המועצה ,המפקח או פקח גרירה במקרה מסוים בזכויות הנתונות להם
לפי החוזה ,לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו
ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

 .11קיום החוזה לפי הדין
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(א) הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים יתר התחייבויותיו שבחוזה בהתאם
להוראות כל דין ורשות מוסמכת ,לרבות חוקי העזר של המועצה ופקחיה .מבלי לגרוע
מכל הוראה אחרת שבחוזה מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את המועצה עבור כל נזק
שיגרם לה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידו.
(ב) הקבלן מתחייב ומצהיר כי הדרישות של הרשויות המוסמכות בנוגע לביצוע העבודות
מוכרות וידועות לו  -וכי הקבלן ,כלי הרכב ,הציוד וכוח האדם שישמשוהו לביצוע
התחייבויותיו שבחוזה וכמו כן פוליסות הביטוח של הקבלן בגין החוזה עומדים
בדרישות אלו.
(ג) הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראה ,דרישה ותנאי הנוגעים לביצוע העבודות ואשר
יפורסמו מעת לעת על ידי כל רשות מוסמכת ,לרבות פקחים של המועצה .אם העמידה
בהוראה ,דרישה ותנאי כאמור לעיל אשר פורסמו לאחר מועד החתימה על החוזה
תהי ה כרוכה במגבלות ,דרישות ,הוצאות ו/או תשלומים אחרים ,יישא הקבלן בכל
הדרישות ,ההוצאות והתשלומים כאמור לעיל ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעה נגד
המועצה בגינם.
(ד) הקבלן מתחייב לדאוג ולהשיג על אחריותו וחשבונו ,את כל האישורים ,הרישיונות
וההיתרים ופוליסות הביטוח הדרושים לפי כל דין לשם מילוי התחייבויותיו לפי החוזה
ולדאוג לשמירתם בתוקף.
(ה) מובהר בזאת מפורשות כי על הקבלן בלבד מוטלת האחריות לקבל מהרשויות
המוסמכות את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים לניהול עסקו ו/או
לביצוע העבודות ,ואין המועצה ו/או מי מטעמה אחראים בכל צורה שהיא לקבלת
אישורים ,היתרים ורישיונות כאמור לעיל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע
העבודות.
 .12שמירה על נוחות הציבור ,בטיחותו ,רכושו ותשתיות
(א) הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הציבור ולא תהיה
כל הפרעה בזכות השימוש של כל אדם ורכב ברחוב ,כביש ,דרך ,מדרכה ,שביל וכיוצא
באלה או בזכויות השימוש ,ההנאה ו/או החזקה בכל רכוש אחר.
(ב) הקבלן מתחייב להקפיד על שמירת השקט והמנוחה של התושבים תוך כדי ביצוע
העבודות וכן יקפיד על שמירת שלמות רכוש המועצה ורכושו של כל צד שלישי.
(ג) הקבלן מתחייב שלא לפגוע ,בעת ביצוע העבודות ,בתשתיות וברכוש .הקבלן ינקוט
בכל אמצעי הזהירות הדרושים בכדי למנוע פגיעה כלשהי בעובדיו ו/או בכל צד שלישי
ו/או בתשתיות ו/או ברכוש ,כתוצאה מביצוע העבודות .במידה וייפגעו תשתיות או
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רכוש מתחייב הקבלן לבצע את התיקונים ,על חשבונו ,מיד וללא דיחוי ,בתיאום
ובאישור של המפקח ולשאת בכל הוצאות התיקונים בגין כך  -וכל זאת מבלי למעט
מכל סעד אחר הנתון למועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין.
(ד) הקבלן ינקוט על חשבונו ,במידת הצורך וככל שיידרש הדבר ו/או לפי דרישת המועצה,
בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב ,לרבות
הצבת תמרורים ,מחזירי אור ,שכירת שוטרים ,פנסים מהבהבים (בשעות הלילה)
והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיוצא באלה ,לשביעות רצון המפקח ו/או
פקח גרירה.
(ה) הקבלן קרא היטב את חוקי העזר של המועצה ויקפיד למלא אחר כל המתחייב
לפי חוקים אלו.

 .13אי-קיום יחסי עובד  -מעביד
(א) הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מבצע את העבודות ומקיים את יתר התחייבויותיו
שבחוזה כקבלן עצמאי ,ולא יהיו כל יחסי עובד  -מעביד שוררים בין המועצה לבין
הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים בשמו או מטעמו.
(ב) הקבלן מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה ,מיד עם דרישתה הראשונה,
בכל סכום שהוא שיהא על המועצה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה ,וכן כל ההוצאות
שבהן תישא המועצה ,בקשר לתביעה שיסודה נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי או
המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

 .14איסור העברת זכויות וחובות
(א) הקבלן לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו
ו/או מהתחייבויותיו לפי החוזה ,אלא אם ובתנאים ובמידה שהמועצה תסכים לכך
בכתב ומראש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
(ב) אין הקבלן רשאי למסור לאחר או לאחרים את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן,
אלא אם ובתנאים ובמידה שהמועצה הסכימה לכך בכתב ומראש  -ואולם יודגש כי
העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם
לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע העבודות לאחר כאמור
לעיל.
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(ג) נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה
פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן יישא באחריות
מלאה לכל מעשה או מחדל של עובדיו ו/או הפועלים בשמו או מטעמו.
(ד) יודגש כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין מסירה ,הסבה או העברה של כל
חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי החוזה.

 .15אחריות
(א) הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ולכל אובדן שייגרמו למועצה או לעובדיה
או לרכושם של אלה (ובכלל זה לתשתיות) או לכל צד שלישי או לרכושו כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים בשמו או מטעמו.
(ב) הקבלן מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק
ו/או אובדן שייגרמו לה כתוצאה ממעשה או מחדל כאמור לעיל .בכל מקרה שהמועצה
תיאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו ,מתחייב הקבלן לשלם
כל סכום כזה למועצה עצמה ,מיד עם דרישה ראשונה .כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה
ו/או ריבית והוצאות שהמועצה עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,תהא המועצה רשאית להשתמש במקרים אלה בערבות הבנקאית שהקבלן מסר
בידי המועצה לפי החוזה.
(ג) הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים לפי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע
העבודות .הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בכל
סכום שיהא על המועצה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי
כאמור לעיל  -בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהמועצה עמדה בהן
כתוצאה מתאונה או נזק כאמור לעיל.
(ד) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרמו לתשתיות תוך כדי ו/או עקב
ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא ועל אחריותו כל נזק וקלקול
כאמור לעיל ,וזאת באופן מיידי לשביעות רצונם של המפקח ושל כל רשות מוסמכת.

 .16ביטוח
(א) על הקבלן לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת החוזה המקורית או תקופות ההארכה,
ככל שתהיינה ,וכל עוד קיימת לו אחריות לפי דין  -לכל הפחות  -פוליסות ביטוח
כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים.
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(ב) הביטוחים יערכו על חשבון הקבלן באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.
(ג) במעמד חתימת החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח
המצוין בנספח אישור קיום ביטוחים  -כשהוא אינו מסויג .הקבלן יחזור וימציא את
אישור קיום הביטוחים במשך כל תקופת החוזה המקורית ותקופות ההארכה ,כל
שתהיינה ,כשהוא חתום על ידי מבטחיו ובלתי-מסויג.
(ד) נדרש הקבלן לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו נדרש לחתום
עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צירף את אישור קיום הביטוחים ו/או את אישור
המבטח ו/או לא קיימו כנדרש ו/או לא צירף את הערבות לביצוע  -אזי ,מבלי לפגוע
בשאר זכויות המועצה במקרה זה ,המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית
להצעה שהגיש הקבלן ו/או הערבות שצירף הקבלן לפי החוזה ,ולבצע את העבודות,
כולן או מקצתן ,על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת שתראה לה

 .17ערבות לקיום החוזה
(א) להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי החוזה ימציא הקבלן למועצה בזמן חתימת החוזה
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה ,בנוסח המצ"ב במסמכי המכרז .סכום הערבות
יהיה בגובה של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) .הערבות תהא צמודה למדד
המחירים לצרכן ,כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה מדד הבסיס כאמור שם.
(ב) תוקפה של הערבות הבנקאית תהיה כאמור בסעיף  5לתנאי המכרז .מבלי לגרוע
מהוראות סעיף  5הנ"ל ,בכל מקרה בו עתידה הערבות לפקוע תוך  30יום (שלושים
יום) והקבלן טרם סיים את ביצוע העבודות ו/או הודיעה המועצה לקבלן על רצונה
להאריך את תקופת החוזה ,יאריך הקבלן באופן מיידי את תוקפה של הערבות ,או
ימציא ערבות חדשה כאמור  -הכול בהתאם לדרישת המועצה.
(ג) מבלי לגרוע מיתר זכויותיה וסמכויותיה של המועצה לפי החוזה ,המועצה תהיה
רשאית לממש את הערבות האמורה ,כולה או מקצתה ובבת אחת או בשלבים ,לכיסוי
מלא או חלקי של התחייבויות הקבלן כלפיה לפי החוזה.
(ד) המועצה אינה מוגבלת בסכום הערבות  -ואם היו למועצה נזקים או הפסדים בגין אי-
מילוי התחייבויות הקבלן ,יהווה סכום הערבות אשר יפרע תשלום ראשון על חשבון
אותם נזקים או הפסדים.
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(ה) כל ההוצאות בגין הערבות ,ובכלל זה הוצאתה או הארכתה ,תחולנה על הקבלן.

 .18התמורה ואופן התשלום
(א) בכל מקום בו המועצה חייבת בכך לפי הוראות חוזה זה (להבדיל מתמורה המשולמת
ישירות מבעל כלי הרכב ,מבלי שהקבלן זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף
מהמועצה)  -תמורת ביצוע העבודות בשלמותן תשלם המועצה לקבלן את הסכום
שיתקבל לפי צירוף החשבונות המאושרים ביחס לכל עבודה ועבודה ספציפית שתימסר
לקבלן  -חשבונות שיאושרו על ידי המפקח או מי מטעמו ,שייערכו בהתאם למחירי
העבודות שבטופס הצעת המחיר.
(ב) מוסכם בזאת כי תמורת החוזה הינה סופית ,אינה צמודה למדד כלשהו ולא תשולמנה
התייקרויות מכל סוג שהוא ,והינה כוללת את כל הוצאות הקבלן מכל סיבה שהיא
וללא יוצא מן הכלל ,ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין העבודות.
(ג) תשלום התמורה בפועל יהא לפי העבודות שאושרו על ידי המפקח ובוצעו בפועל,
ובכפוף להוראות החוזה.
(ד) צירוף החשבונות יוגש למועצה לא יאוחר מה 5-לחודש (חמישי לחודש) שלאחר החודש
בו בוצעו העבודות ,כשהוא חתום ומאושר על ידי המפקח.
(ה) התשלום יבוצע על ידי המועצה שוטף  60 +ימים (שישים ימים) ממועד אישור
צירוף החשבונות על ידי המפקח ,בניכוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי החוזה.
(ו) אישור התשלומים וכן ביצוע התשלומים אין בהם משום הסכמת המועצה לטיב
העבודות.
(ז) למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום לפי הוראות החוזה
אך ורק בגין עבודה שביצע בפועל במקום העבודה ובכפוף לאמור בחוזה.
(ח) מובהר בזאת מפורשות כי עבור כל עבודה ועבודה ספציפית כמפורט בטופס הצעת
המחיר על הקבלן לדאוג לקבל הודעה על הזמנת עבודה על ידי המפקח ו/או פקח
גרירה .ביצע הקבלן עבודה ספציפית כלשהי מבלי שקיבל הודעה על הזמנת עבודה
כאמור לעיל ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודה או
העבודות הנ"ל.
(ט) עוד מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג
לקבל אישור מראש ובכתב ,חתום על ידי המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה)
ואין להסתפק באישור המפקח ו/או כל גורם אחר .ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל
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אישור כנ"ל ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור
לעיל.
(י) מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למועצה לפי החוזה ,מוסכם כי ביצוע ההפרות הבאות
בחוזה תזכינה את המועצה בקבלת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש  -לפי החלטת
המפקח ,וכקבוע להלן:
( )1כל איחור בן  4שעות (ארבע שעות) מעבר להתחייבות הקבלן כמפורט לעיל
במקרה של הרחקת או גרירת רכב לפי חוק העמדת רכב וחנייתו ₪ 100 -
(מאה שקלים חדשים).
( )2כל איחור של  24שעות (עשרים וארבע שעות) מעבר להתחייבות הקבלן כמפורט
לעיל במקרה של סילוק גרוטת רכב לפי סעיף  8לחוק שמירת הניקיון ₪ 100 -
(מאה שקלים חדשים).
( )3כל איחור של  24שעות (עשרים וארבע שעות) מעבר להתחייבות הקבלן כמפורט
לעיל במקרה של סילוק גרוטת רכב לפי סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון ₪ 100 -
(מאה שקלים חדשים).
( )4כל מקרה של אי-ציות להוראות המפקח ו/או פקח גרירה ( ₪ 500 -חמש מאות
שקלים חדשים).
( )5כל הפרה יסודית של החוזה ,אשר לא תוקנה בהקדם ותוך הזמן שנקבע לתיקון
בהתראה שניתנה לקבלן ( ₪ 5,000 -חמשת אלפים שקלים חדשים).
(יא) המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום המגיע
לקבלן מאת המועצה ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .אין בתשלום
הפיצויים או הניכויים כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו לבצע את העבודות ו/או
עבודה ספציפית כלשהי לפי החוזה ,ואין בו כדי למעט מכל זכות הנתונה למועצה לפי
החוזה ו/או לפי כל דין.

 .19ביטול החוזה
(א) מבלי למעט מכל הוראה אחרת בחוזה ,למועצה תהיה הזכות לבטל את החוזה
בהודעה מוקדמת של  72שעות (שבעים ושתיים שעות) בכל אחד מהמקרים הבאים:
( )1ניתן צו נגד הקבלן המגביל את כשרותו ,או צו כינוס נכסים ,צו לעיקול נכסים
או צו פשיטת רגל  -או במקרה של תאגיד צו פרוק ,והצו לא בוטל תוך  15ימים
(חמישה עשר ימים) מיום הטלתו.
( )2הקבלן פעל בניגוד להוראות סעיף ( 14סעיף ארבע עשרה) לחוזה  -איסור העברת
זכויות וחובות.
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( )3הקבלן לא המציא למועצה את פוליסות הביטוח והערבות הבנקאית ,כמפורט
בחוזה ,כולן או מקצתן ,ו/או לא חידש במועד תוקפה של פוליסה .אי-המצאת
העתק של הפוליסה החדשה למועצה תוך  7ימים (שבעה ימים) ממועד פקיעת
תוקפה של הפוליסה הקודמת תהווה חזקה לכאורה לפקיעת תוקפה של הפוליסה
הקודמת.
( )4הקבלן הפר התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו האחרות שבחוזה ולא תיקן את
ההפרה תוך  48שעות (ארבעים ושמונה שעות) מהמועד שנדרש לכך על ידי המועצה
או חזר על אותה הפרה.
(ב) בוטל החוזה כאמור בסעיף זה ,תהיה המועצה רשאית לסלק ידו של הקבלן מביצוע
העבודות ולבצען בעצמה או באמצעות אחרים .כל הוצאה או נזק שייגרמו למועצה
כתוצאה מכך  -ותעודה חתומה בידי גזבר המועצה תהווה ראיה מכרעת לכך  -מתחייב
הקבלן לשלמה למועצה מיד עם דרישה ראשונה.
(ג) במקרה של ביטול החוזה כאמור בסעיף זה ,לא יהיה הקבלן זכאי מהמועצה לפיצוי
ו/או תשלום כספים אחרים כלשהם עקב הבאת החוזה לקיצו ,למעט הכספים שיגיעו
לו  -בכפוף לזכויותיה של המועצה  -בגין העבודות שביצע בפועל לפי הוראות המפקח
ו/או פקח גרירה עד למועד סיום החוזה.

 .20קיזוז
מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד לפי כל דין ו/או לפי החוזה ,תהיה המועצה זכאית בכל מקרה
לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן ,כל סכום
כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום חוב שבו
חייב הקבלן למועצה בתור רשות מקומית לפי כל דין ,לרבות חוקי העזר של המועצה ו/או בכל דרך
אחרת.

 .21שינויים בחוזה
(א) כל שינוי בחוזה יעשה בכתב ומראש ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה כאמור,
למרות כל האמור בכל מקום אחר בחוזה.
(ב) כל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי החוזה תהיה המועצה רשאית אך לא מחויבת
לעשותה במקום הקבלן ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר
לכך יחולו על הקבלן.
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 .22סכסוכים
(א) כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה
או הנובעים ממנו ,למעט עניינים הדנים בתנאי תשלום או הנמסרים לפי החוזה
להכרעת המפקח ,יובאו להכרעה בבוררות של בורר יחיד  -שבמידה וזהותו לא תוסכם
על ידי הצדדים ימונה על ידי הממונה על המחוז במשרד הפנים לפי פניית אחד הצדדים
ובלי צורך בהסכמת הצד שכנגד  -ובתנאי כי הקבלן מסר למועצה הודעה על כוונתו
לפנות לממונה כאמור לעיל לפחות  14ימים (ארבעה עשרה ימים) טרם פנייתו לממונה.
(ב) חתימת הצדדים על החוזה תיחשב ,בכפוף לאמור בסעיף-קטן (ג) להלן ,לחתימת שטר
בוררות ולבורר ניתנת רשות לקבל החלטות חלקיות או לתת צווי ביניים .הבורר יהא
כפוף לדין המהותי ולסדרי הדין הנהוגים ויהא חייב לנמק את פסקו.
(ג) למרות האמור בסעיף-קטנים (א) ו/או (ב) לעיל ,תהא המועצה רשאית להודיע לקבלן
לפני מינוי הבורר כי בסכסוך או בחילוקי דעות אלו או אחרים שלא נמסרו לפי החוזה
להכרעת המפקח אינו מסכים לבוררות ,ואז יוגשו כל סכסוך או חילוקי דעות לבית
המשפט המוסמך.
(ד) מקום הבוררות או השיפוט ,לפי העניין ,יהא בתל אביב.
(ה) מובהר ומוסכם בין הצדדים כי חילוקי דעות ו/או קיום הליך בוררות אין בהם כדי לתת
ו/או לקבל אישור להפסיק את ביצוע העבודות ו/או להאט את ביצוען.

 .23הוצאות עריכת החוזה וביולו
הקבלן יישא בהוצאות ביול החוזה ,ככל שיחולו.
 .24הודעות
כל הודעה של צד למשנהו תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או
תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר תיראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 48
שעות (ארבעים ושמונה שעות) מזמן מסירתה בדואר .הודעה בפקסימיליה תיראה כאילו נמסרה
לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קיבל את ההודעה.
לצורכי החוזה כתובות שני הצדדים תהיינה:
( )1כתובת המועצה :רחוב הערבה  ,2אורנית .ד.נ .אפרים .4481300
( )2כתובת הקבלן.__________________________________________ :
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ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________
הקבלן

___________
המועצה
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