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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 מבוא –פרק א' 
 

אספקה והתקנה לבזה הצעות  נהמזמי ("המזמין" או "מועצה"ה –)להלן  מועצה להשכלה גבוההה

 בירושלים 33 ז'בוטינסקי ברחובמשרדי המועצה קרקעי ב-תתמתקנים לחניה כפולה בחניון של 

 .בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי מכרז זה הכל ("עבודות"ה –)להלן 

 

 מינהלה -פרק ב' 

 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה: .9

 220/02/90 פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט

 11:00בשעה  0/0/02/90, יום ה' סיור קבלנים

 //:92שעה עד ה, 10602/90 ',איום  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 11/1/2013', יום א לשאלות ההבהרה מועצהה מועד אחרון למענה

 //:92שעה עד ה 200602/90יום יום א',  מועד אחרון להגשת הצעות

 2/09202/90 תוקף הערבות להבטחת ההצעה שהוגשה במכרז זה

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 180 תוקף ההצעה

 

 

 

 

 

 קבלת מסמכי המכרז וביצוע רישום מוקדם .2

להשכלה גבוהה מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה זה על נספחיו, מכרז  מסמכי .2.9

 . www.che.org.il :בכתובת

לבצע רישום מוקדם בדרך  ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה .2.2

פרטי טופס ב את פרטיו המלאים mechrazim@che.org.il דוא"להלכתובת  שלוחשל מ

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים  למסמכי המכרז. כנספח א'ומסומן  המצורףהמציע 

שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור 

 קריאה".

לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה  2.2רישום מוקדם כנדרש בסעיף  .2.0

רו ס, אשר ימועדכונים הודעותקבל  דרש לא יבצע רישום מוקדם כנשלא י מציע  -ואולם 

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר בדבר המכרז למשתתפים האחרים,

בשל אי עמידה בתנאים נוספים  –הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 

שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא 

 .יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין זה

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים -במקרה של אי
 קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. –בגוף מסמכי  המכרז או בנספחיו 

http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 רות ושינוייםהבה .0

למועד המצוין בטבלת המועדים המפורטת בסעיף ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד  .0.9

בלבד. יש לוודא קבלת המייל  mechrazim@che.org.il לעיל לכתובת דואר אלקטרוני 1

 .5053551-02או  5053583-02בטלפון 

 .על כל שאלה לציין את מספר הסעיף במכרז אליה היא מתייחסת .0.2

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ללא ציון פרטי  .0.0

. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות הזיהוי של הפונה

 מועצהה .מועצהבאתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את ה

 תהייה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  מועצההתשובות שיפורסמו באתר המובהר כי  .0.2

, מועצהידי ה-בץ הבהרות שפורסם עלכל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קו המכרז.

 כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות.

רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים  מועצהה ./.0

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, 

פורסמו באתר האינטרנט. הודעה על מתנאי המכרז וי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד

. 2.2מסרו את פרטיהם כנדרש בסעיף לידיעתם של המשתתפים שהפרסום באתר תשלח 

  האלקטרוני או מספר הפקס שמסרו.-לעיל באמצעות כתובת הדואר

התאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות, -מובהר כי, בכל מקרה של אי .0.6

הם אי יהאמור בקובץ ההבהרות. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות אחד ויש ביניגבר 

 התאמה, יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר.

 

 בנה ההצעה והמסמכים המצורפים להמ .2

 הצעה במכרז זה תוגש באופן הבא:

 מכרז"עליה ירשם ו 2ומעטפה מספר  1את מעטפה מספר שתכיל  סגורה מעטפה אחת .2.9

 "המועצה להשכלה גבוההחניון עבור לאספקה והתקנה של מכפילי חניה  102/90/מספר 

  :"(מעטפת ההצעה" :)להלן שום סימני זיהוי של המציע אלל

, למעט הצעת תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה – 9מעטפה מספר  .3.1.1

מספר  מכרז"על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים  עותקים. 2במקור ועוד  המחיר,

המועצה להשכלה חניון עבור לאספקה והתקנה של מכפילי חניה  102/90/

  סימני זיהוי של המציע. כלללא מעטפה זו תהיה . "גבוהה

'( בלבד. על גבי מעטפה זו גנספח תכיל את נספח הצעת המחיר ) – 2מעטפה מספר  .3.1.2

 ורה.על המעטפה להיות סג". הצעת המחיר – 2מעטפה מספר תרשמנה המילים "

כל מסמך או מידע  1מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מספר 

 הקשור להצעת המחיר ו/או המצביע עליה, והצעה כאמור תיפסל.

חסרון במסמך, כל . ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות הזמנה זו, במדויק .2.2

בין  ,או כל הסתייגות לגביהם שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההזמנה המצורפים בזה

mailto:mechrazim@che.org.il
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון 

 בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

 

 אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה  ./

לתוך תיבת המכרזים של המועצה,  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש  .9./

בירושלים, לא יאוחר  33מצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי הנ

"המועד  –)להלן  12:00השעה  עדלעיל,  1מהמועד האחרון להגשת הצעות, המפורט בסעיף 

תיבת המכרזים נכון למועד זה היא  בתוך . הימצאות ההצעההאחרון להגשת הצעות"(

במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של הצעה שלא תמצא באחריות המציע בלבד. 

 .לא תידון -מכרז זה 

המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה,  .2./

 .)למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(  //:96עד  //:0השעות 

 

 

 תוקף ההצעה .6
מהמועד האחרון להגשת הצעות ימים  180עד הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף 

יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת הערבות שהוגשה  – עצהבקש זאת המותהיה ו . במכרז זה

 להבטחתה, עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז זה.

 

 לשון הפנייה .7
מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  מכרז זהההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 

 בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 תיאור המתקן והעבודות -פרק ג'
 

 הגדרות .0

  www.che.org.il :בכתובת מועצהאתר האינטרנט של ה  -"אתר האינטרנט" 

 

נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון כל מסמכי מכרז זה על   -"מסמכי המכרז" 

, ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז מועצהוהבהרה שתפרסם ה

 זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות. 

עם תלות של חניה מפלסית המאפשרת -מערכת חניה דו  -או "המתקן"  "מכפיל חניה" 

 5את המפורט בסעיף  מתהתואשני כלי רכב, האחד מעל השני, 

  למכרז זה. ד'נספח  דרישות המפרט הטכני למכרז זה ואת 

 ". נספח ה" ההסכם המצורף למסמכי המכרז מסומן  -"ההסכם" 

בכל מקרה של סתירה בין   למכרז זה. ד' כנספחהמפרט המצורף   -"המפרט הטכני"

 -טכני ובין הוראות מכרז זה על נספחיו הוראות המפרט ה

 .תגברנה הוראות המפרט הטכני

התקנת כל מכפילי החניה אשר יוזמנו בפועל על ידי המועצה על    - "עבודות"ה

להלן והמפרט הטכני,  5ובעיקר בהתאם לסעיף פי תנאי מכרז זה, 

במועד שיוזמנו וכן ביצוע כל פעולה וכל שירות בקשר עם 

אספקתם, התקנתם תחזוקתם ומתן שירות אחריות להפעלה 

באופן מקצועי תקינה כהגדרתו של מונח זה בסעיף זה להלן, הכל 

 . מועצהומיטבי לשביעות רצונה של ה

כנציגה, בכל הקשור לביצוע  מועצהמי שמונה מטעמה של ה  -" מועצהנציג ה"

רשאית להחליף את נציגה מעת לעת  מועצה. ההוראות הסכם זה

 ן.ללפי שיקול דעתה, ובלבד שהודיעה על כך לקב

קום בהסכם זה בו המציע שהוכרז כמציע זוכה במכרז. בכל מ  -" הקבלן"

באמצעות עובדיו  הקבלןיראו אותו כאילו נאמר  הקבלןנאמר 

 ובאמצעות כל מי הפועלים מטעמו; 

נציג ובין  הקבלןאשר ישמש איש קשר בין  הקבלןעובד של   - "הקבלן"נציג 

 .עבודות, בכל הקשור לביצוע המועצהה

 33ברחוב ז'בוטינסקי קרקעי, מתחת למשרדי המועצה -חניון תת  -"חניון המועצה" 

 בירושלים.

  

http://www.che.org.il/
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 תיאור המתקן  .1

ים, ייהיה מותקן ובנוי באופן בו כלי הרכב החונה בחניה התחתונה מבין השת מכפיל החניה .1.9

יעמוד ישירות על רצפת החניון. על מנת להוציא את כלי הרכב החונה בחלק העליון של 

, על מנת ממקום החניה המתקן, חובה להקדים ולהוציא את הרכב החונה בחלק התחתון

 לאפשר את הורדת המתקן. 

  כדלקמן: של כל אחד מהמתקנים תהיינהומאפייניו יו מידות .1.2

 מטר בחניה של הרכב העליון, שהוא גובה התקרה המינימלי בחניון. 2.50גובה של  .5.2.1

 . 5%-ככלי הרכב הנמצא למעלה נמצא על פלטפורמה משופעת, עם זווית שיפוע של  .5.2.2

בפלטה העליונה על ידי שימוש במעצורי הגלגלים הממוקמים כלי הרכב נעצרים  .5.2.3

 בצד ימין ומכוונים בהתאם לממדי הרכב.

ההפעלה מתבצעת באמצעות שימוש במפתח ראשי עם סיבוב מתמשך. עזיבת  .5.2.3

 המפתח עוצרת אוטומטית את המתקן.

 תיאור נוסף ומפורט של המתקן מצוי במפרט הטכני נספח למכרז זה. .1.0

 

 העבודות   ./9

לשם אספקה  ותהנדרש עבודותההפעולות ואת כל את כל בצע יהיה אחראי ל הקבלן .9./9

בהתאם למכרז והתקנה של מכפילי החניה ולשם מתן אחריות להפעלתם התקינה, הכל 

, הכל לרבות (ד' נספח)ובמיוחד בהתאם להוראות המפורטות במפרט הטכני זה על נספחיו, 

 .תקופת האחריות הנדרשת במפרט כאמור

המתקנים תסופק ותוקן על ידי צד שלישי  זינתמערכת החשמל הנדרשת לשם מובהר כי,  .2./9

 כי ,יחד עם זאת מודגש במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה. שאינו הקבלן ותבוצע שלא

הקבלן הוא האחראי לחיבורם הסופי של המתקנים למערכת החשמל ולהפעלתם באופן 

. עוד תקופת האחריות הנוספת, לפי העניין במשך כל תקופת ההתקשרות ובמשך בטוח ונח

מודגש למען הסר ספק כי הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפעולתם הבטוחה והתקינה של 

 ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו זו.במשך התקופות האמורות, המתקנים 

ככל שיתגלו  ,הקבלן מתחייב לבצע כל פעולת תחזוקה נדרשת ולתקן כל תיקון וכל ליקוי .0./9

במי ממכפילי החניה שהותקנו על ידו, וזאת על אחריותו ועל חשבונו באמצעות  ,כאלה

 13.1אנשי מקצוע מומחים מטעמו במשך כל תקופת ההתקשרות כפי שהיא קבועה בסעיף 

גם במהלך תקופת האחריות הנוספת  - וככל שבחרה המועצה להאריכה ,למכרז זה

גרת זו, ידאג הקבלן לחלץ כל מכונית המוגבלת בתנועה להלן. במס 13.1כהגדרתה בסעיף 

שעות מרגע שקיבל  3בשל תקלה ו/או אי תפקוד מכל סוג שהוא של מכפיל החניה, בתוך 

שעות  23שעות מאותו המועד, והכל במשך  8קריאה ולתקן את התקלה שגרמה לכך בתוך 

 .  "(אחריות להפעלה תקינה)להלן: " ביממה בכל ימות השבוע
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 תנאי סף –רק ד' פ

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז –תנאי סף  .99

. הצעה יסודייםו הכרחיים, מצטבריםהינם תנאי סף  בסעיף זה התנאים המפורטים להלןכל 

 לעמוד המציע על ובה. מודגש כי, חפסלית –אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן 

 .הסף תנאי בכל, מטעמו אחר באמצעות ולא, בעצמו

המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק ישראלי, או המחאה  .99.9

בנקאית מבנק ישראלי או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק 

)עשרת אלפים שקלים חדשים(  ₪ 10,000 בסך של 1581-הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א

למסמכי מכרז זה  'חכנספח כולל מע"מ. ערבות כאמור יש להגיש בנוסח המדויק המצורף 

 ועד בכלל. ,20/12/2013 ותוקפה יהיה עד לתאריך

מכפילי החניה המוצעים במסגרת המכרז עומדים בדרישות התקן הישראלי למתקני חניה  .99.2

 . ( וניתן להם תו תקן כאמור5331 אוטומטיים )ת"י

המציע הינו ספק מורשה בישראל של היצרן של מכפילי החניה המוצעים על ידו במסגרת  .99.0

 הצעתו במכרז זה. 

מכפילי חניה, בעלי מאפיינים זהים למכפילי התקנת של  יםפרוייקט 2ביצע לפחות המציע  .99.2

 20החניה הנדרשים במסגרת מכרז זה, בהיקף מצטבר )בכל הפרויקטים גם יחד( של 

וזאת במהלך התקופה של השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת מתקנים לפחות, 

כנדרש למכרז זה  ו'נספח את להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע  הצעות במכרז זה.

  הלן.ל 20.1.5בסעיף 

המציע מפעיל מערך שירות הכולל טכנאים, כלי רכב ומעבדת תיקונים הנדרשים לשם  ./.99

שירכשו, על ידי המועצה במסגרת ההתקשרות על  כפילי החניה אשר ירכשו, ככלטיפול במ

 פי מכרז זה.

במועד המפורט המציע או גורם מוסמך מטעמו השתתף בסיור מציעים אשר יתקיים  .99.6

כל  .בירושלים 33משרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי בלעיל,  1בטבלת המועדים בסעיף 

 אחרת הצעתו תיפסל.  – סיורהמעוניין להגיש הצעה חייב להשתתף ב

 שמירת זכויות עובדים.למכרז זה לעניין  ז'כנספח הגשת תצהיר בנוסח המצורף  .99.7

 . המציעשל  יוהמלצות חיוביות מלקוחות 3קיומן של לפחות  .99.0
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 מסמכים אשר חובה לצרף להצעה לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף ובתנאים נוספים .92

ישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר, א .92.9

הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, 

  .1511 -התשל"ו 

 הצגת תעודה או אישור של משרדי מע"מ/רואה חשבון על היות המציע  עוסק מורשה. .92.2

 לעיל. 11.1רש בסעיף ערבות בנקאית, כנד .92.0

 לעיל. 11.2כנדרש בסעיף בתקן הישראלי אישור על עמידת המוצר  .92.2

לתנאי הסף וכן לצורך  11.5 –ו   11.3 פיםלצורך הוכחת עמידה בדרישות סעי נספח ו'את  ./.92

 להלן. 21קבלת ניקוד איכות בהתאם למפורט בסעיף 

  בישראל.אישור היצרן של המתקן המוצע על היות המציע ספק מורשה שלו  .92.6

, להגיש אישור 1552–ב"נמכרזים, התשהלחוק חובת ב 2סעיף על מציע העונה על דרישות  .92.7

, בהתאם להגדרות המופיעות בתיקון לחוק ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה

 .האמור

  לעיל. 11.1כנדרש בסעיף  נספח ז' .92.0

המלצות חיוביות בכתב, מאת גופים עבורם התקין המציע מכפילי חניה,  3הגשת לפחות  .92.1

גם פרטי הקשר עם  יש לרשוםמסוג אלה המוצעים על ידו במכרז זה. בצד ההמלצות 

 אלקטרוני.-הממליצים לרבות: מספר טלפון, מספר טלפון נייד וכתובת דואר

 .ההסכם, לרבות חתימה בראשי תיבות בתחתית של כל עמוד של (נספח ה') הסכם חתום ./92.9

 חתומה בראשי תיבות בתחתית של כל עמוד. )לרבות כל נספחיה( הזמנה זו לקבלת הצעות  .92.99

בנוסף את המסמכים במקרה והמציע הינו חברה, שותפות או תאגיד אחר, יש להמציא  .92.92

 הבאים:

 או מהרשם הרלבנטי. תדפיס מעודכן של פרטי המציע מרשם החברות .12.12.1

שמותיהם ופרטיהם של האנשים חשבון בדבר -דין או רואה-אישור עורך .12.12.2

ההצעה במסגרת מכרז זה ועל ההסכם על  תאגידהרשאים לחתום בשמו של ה

 .הכלול בו

 כתובת המשרד הרשום של התאגיד. .12.12.3

כל הנספחים למכרז זה, לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים וצורפו להם  .12.12.3

האסמכתאות הנדרשות, כשהם חתומים על ידי המציע, באמצעות מורשי 

מקום או רואה חשבון, החתימה שלו, כדין, וכשהם מאומתים על ידי עורך דין 

 שיש דרישה לכך.

 ם במכרז.כל האסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנדרשי .12.12.5

וכל מסמך נוסף כפי שיידרש על ידי המועצה  כל מסמכי המכרזהמציע יצרף להצעתו את  .92.90

)לרבות מסמכי שאלות/תשובות הבהרה,  על כל עמוד ועמוד בראשי תיבותכשהם חתומים 

 .ככל שיהיו כאלו(

 . עלול לפסול את ההצעהלעיל  12בסעיף אי צירוף המסמכים כאמור 



 

9 
 

 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 תנאי ההתקשרות –פרק ה' 

 תקופת ההתקשרות .90

 11מועצה וסיומו בתום כדין ע"י הזה ביום חתימתו נספח למכרז הסכם הראשיתו של  .90.9

המתקנים הראשונים, על פי המפורט  5את  הקבלן הזוכה רכשחודשים קלנדריים מיום ש

 ."(תקופת ההתקשרות" –)להלן להלן  231.בסעיף 

מתקנים אשר יותקנו  5המועצה  ירכוש הקבלן עבורלאחר חתימת ההסכם על ידי המועצה,  .90.2

נתן אחריות לפעולה תקינה של הקבלן, יובגינם ת בפועל על ידי הקבלן בחניון המועצה

המתקנים במשך התקופה  5המועצה תבחן את פעולתם של . בהתאם לדרישות מכרז זה

חודשים מאוחר לזה ואת התאמתם של המתקנים לצרכיה  1שמיום השלמת התקנתם ועד 

 "(. תקופת הניסיון" –)להלן ולציפיותיה 

בתום תקופת הניסיון, או מוקדם מזה, אם כך תבחר המועצה, תחליט המועצה באם  .90.0

לרכוש מתקנים נוספים אם לאו. אם תחליט המועצה לרכוש מתקנים נוספים, תהיה 

 רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות. 

תודיע  –החליטה המועצה בתום תקופת הניסיון כי אין ברצונה לרכוש מתקנים נוספים  .90.2

ן שירות אחריות להפעלה תקינה תעל כך לקבלן בכתב. במקרה כזה, יהיה הקבלן מחויב במ

לחמשת המתקנים שהותקנו בלבד, ולא יהיה מחויב באספקה והתקנה של מתקנים 

 נוספים.

יון כי ברצונה לרכוש ו/או לשמור לעצמה את הזכות החליטה המועצה בתום תקופת הניס ./.90

יהיה הקבלן מחויב לספק למועצה מתקנים  –לרכוש במועד מאוחר יותר מתקנים נוספים 

מתקנים, וכן להתקינם ולתת אחריות להפעלת תקינה בגינם, הכל  33בהיקף כולל של עד 

המועצה ולא תהיה בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיו. מודגש בזה כי, אין חובה על 

מאלית כלשהי של מתקנים, גם לאחר מתן הודעה כאמור יעליה חובה לרכוש כמות מינ

 לעיל. 231.המתקנים אשר ירכשו במהלך תקופת הניסיון כאמור בסעיף  5בסעיף זה, למעט 

הקבלן מחויב להתקין כל אחד מהמתקנים אשר יוזמנו על ידי מובהר ומודגש בזה כי,  .90.6

 5בתוך  תקופת הניסיון ובין אם לאחריה, במהלך תקופת ההתקשרות, בין אם בעצההמו

את ביצוע העבודה  הקבלן לא סיים  מהמועד בו הוזמן המתקן על ידי המועצה. חודשים

לכל  ₪ 1,000במועד האמור, יהיה מחויב לשלם קנס פיגורים, בסכום מוסכם מראש של 

המועצה תהיה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לוותר על תשלום קנס  יום פיגור.

 הקבלןאו ש הקבלןהפיגורין, כולו או חלקו, אם מצאה שנסיבות האיחור לא היו בשליטת 

 מנע מהפיגור האמור.יעשה ככל יכולתו לה

למועצה שמורה זכות ברירה )אופציה( להתקשר עם הקבלן בהתקשרות המשך, בתום  .90.7

שנים נוספות בהן תרכוש מהקבלן שירותי  3ההתקשרות, למשך תקופה של עד תקופת 

תקופת " –תחזוקה ותיקונים, וזאת בתנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו )להלן 

 "(.האחריות הנוספת
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת  תהיה רשאיתהמועצה  .90.0

 ימים מראש.  10ההסכם בהתראה של 

 –ע על ידו שאו במקרה של ביצוע פ ,של ההסכם מצד הקבלן יסודיתבמקרה של הפרה  .90.1

 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. תהיה המועצה רשאית

חובה לפצות את  מועצה, לא תהיה על המועצהידי ה-בכל מקרה של ביטול ההסכם על ./90.9

 עבודותעבור ה בועה בהסכםאו לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הק הקבלן

 עד  לביטול ההסכם. בפועל שסיפק 

 
 

 עבודותתנאים כלליים לביצוע ה .92

תנאי מוקדם לכניסתו של ההסכם לתוקף הינו הצגת אישור על קיומה של פוליסת ביטוח  .92.9

המצורף )נספח ט'( דרישות המפורטות בנספח הביטוח במדוייק לכל התקפה, העונה 

 מכרז זה.ל

יצהיר ויתחייב כי הוא יבצע את העבודה בעצמו, באמצעות עובדיו, ולא יהיה רשאי  המציע .92.2

להעביר ו/או להמחות ו/או להפעיל קבלני משנה ו/או נותני שירותים אחרים מטעמו, ו/או 

. התחייבות מראש ובכתב ועצה, אלא אם קיבל לכך את אישורה המפורש של המבמקומו

הינה התחייבות יסודית בהסכם  בנוסף להיותה תנאי סף במכרז זה, זו של המציע,

 ההתקשרות שנוסחו כלול במסמכי מכרז זה.

 

 היררכיה בין מסמכי המכרז .15

מודגש ומובהר כי, למכרז זה ועל פי תנאיו.  נספח ה'ההתקשרות הינה באמצעות ההסכם  .9./9

 רד ממנו.הוראות מכרז זה הינן נספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפ

 את זה משלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואת המכרז את לראות יש .2./9

 .זה

לבין הוראות המפרט הטכני,  ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .0./9

ו/או  המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות . הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה

המפרט הטכני על הוראות  נוסח יגברו/או לבין נוסח המפרט הטכני  הסכםה נוסח לבין

 ההסכם והוראות ההסכם יגברו על הוראות המכרז. 

 

 הזכות לצמצם או להרחיב את היקף ההתקשרות .96

שומרת לעצמה את  מועצה. המתקנים 33הנו עד המתקנים אשר המציע נדרש לספק היקף  .96.9

 בעצמה או באמצעות אחרים עבודותהזכות לצמצם את היקף ההתקשרות ולבצע חלק מה

 ., לרבות האפשרות שלא לרכוש מתקנים כלל, הכל לפי שיקול דעתהאו לא לבצען כלל
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

בתנאים ככל שיידרש, בכל היקף שיידרש, ספק ולהתקין מתקנים המציע הזוכה מתחייב ל .96.2

 על פיהם זכה במכרז.

 

 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם .97

יה במכרז זה, יימי עבודה מיום שקיבל הודעה על הזכ 10הקבלן ימציא למועצה, בתוך  .97.9

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח זהה לנוסח הערבות המצורף למסמכי 

ערבות " –מהיקף הצעתו הכספית של המציע )להלן  10%השווה לסך של ובסכום מכרז זה 

 "(. ביצוע

עם מסירת ערבות הביצוע לידי המועצה, יהיה הקבלן זכאי לקבל בחזרה את הערבות  .97.2

 הבנקאית שהפקיד עם הצעתו, בהתאם לדרישת תנאי הסף במכרז זה.

ימים לאחר סיומה,  50ערבות הביצוע תעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות +  .97.0

 כרז זה על נספחיו.להבטחת כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם הכלול במ

המועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע, לפי שיקול דעתה, באופן מלא או חלקי,  .97.2

בכל מקרה בו הפר הקבלן התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם על 

 נספחיו.

מימשה המועצה את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, לא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד  ./.97

למועצה על פי הוראות מכרז זה ועל פי כל דין. בנוסף לכך, הקבלן יהיה מחויב  אחר העומד

להמציא למועצה באופן מיידי ערבות ביצוע חדשה, בגובה הסכום שמומש בערבות הביצוע 

 המקורית.

לעיל, תוארך  13.1בחרה המועצה לממש את זכותה לתקופת אחריות נוספת כאמור בסעיף  .97.6

 תקופת האחריות הנוספת.ימים אחר תום  50 עדהערבות הבנקאית בהתאמה 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 התמורה -' ופרק 

 הנחיות להגשת הצעת המחיר  .90

עבור על ידו מחיר המבוקש את ה ,'גכנספח המצורף המחיר הצעת טופס בכל מציע יפרט  .90.9

וכן עבור אחריות  של מכפיל חניה אחד, התואם את כל דרישות מכרז זה אספקה והתקנה

לעיל למשך תקופה של שנתיים ממועד סיום התקנת  8להפעלה תקינה, כהגדרתה בסעיף 

 .ירשם ללא מע"מהיחידה מחיר  ."(יחידההמחיר " –)להלן מכפיל החניה 

טבע האירו, לפי שערו היציג ויתווסף עליו מע"מ כשיעורו כדין יוצמד למיחידה מחיר ה .90.2

כל הצמדות היחידה  לא יתווספו למחירביום ביצוע התשלום בפועל. למעט האמור לעיל, 

שא בכל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר יתלא  מועצההו/או תוספות שהן. 

את כל  מחיר היחידה יכלול. ההאספקה ו/או ההתקנה של מכפילי החניחל ו/או יחול על 

 ו.הכרוכות בביצוע העבודות על פי הצעת הקבלןהוצאות 

מחיר היחידה, כשהוא צמוד למטבע האירו כאמור ונושא מע"מ כדין, יהיה קבוע ולא  .90.0

  לעיל. 13.1במשך כל תקופת ההתקשרות, כהגדרתה בסעיף  יחול בו שום שינוי 

חת מהיחידות שתוזמנה בפועל על ידי שער האירו, לפיו יבוצע התשלום בגין כל א .90.2

התמורה מובהר כי, המועצה, יהיה שער האירו ביום ביצוע ההזמנה על ידי המועצה. 

עוד מובהר כי ההצמדה לאירו תחול גם על בשקלים חדשים. על ידי המועצה תשולם 

 . 13.3לרכוש מתקנים נוספים בהתאם לסעיף ככל שתחליט המועצה  ד ההזמנה השניעמו

מבלי  לרבות תקורה ורווח קבלני. ,ל את כל המרכיביםוכלימחיר היחידה  מובהר, כי ./.90

מחיר מעבר ללא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום  הקבלןלגרוע מכלליות האמור לעיל 

אדם, הוצאות נסיעה, -העסקת כח, ביצוע עבודה, שירותמתן בגין  ולרבות היחידה,

ם ומסירת דיווחים, רכישת ציוד אמצעים הוצאות פיקוח,  ביטול זמן, עלויות ביטוחי

וחומרים, תחזוקת ציוד ואחסונו, וכן רכישת כל שירות וכל ציוד הנדרשים לשם ביצוע 

 מיטבי של התחייבויותיו על פי מכרז זה על נספחיו.

את המחיר המבוקש על ידו למכרז זה,  נספח ג'בנוסף, יציין כל מציע בטופס ההצעה  .90.6

לוש שהמתקנים לתקופה נוספת בת כל אחד מתקינה של בגין מתן אחריות להפעלה 

מובהר  "(.הנוספתאחריות התעריף תקופת " –)להלן  לעיל 13.1כמפורט בסעיף , שנים

 כי, התעריף מתייחס למתקן בודד והוא יוכפל במספר המתקנים אשר הותקנו בפועל.

 

 לתשלום התמורהוהמועדים התנאים  .91

מילוי כל אספקת מכפילי החניה שתזמין המועצה והתקנתם, וכן תמורת תמורת  .91.9

 קבלןל מועצה, תשלם הבמלואן ובמועדן על פי הוראות מכרז זה הקבלןהתחייבויות 

כפי שפורט בהצעת הקבלן, במכפלת מספר היחידות  סכום השווה למחיר היחידה

 שיותקנו על ידי הקבלן בפועל בהתאם להזמנת המועצה.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 –)להלן לתשלום יגיש הקבלן חשבון בתום התקנה של כל אחת מהיחידות המוזמנות  .91.2

כי במקרה בו הוזמנו בהזמנה אחת מספר יחידות,  יוגש חשבון אחד  ,מובהר "(. חשבון"

 . /התקנהבגין כל היחידות הכלולות באותה הזמנה

לום יעשה . פירעון התשועצהנציג המיועברו לבדיקת המצורף אליו, ח "דוהחשבון וה .91.0

רשאי לדרוש כל  היהינציג המועצה לאחר ובכפוף קבלת האישור כנדרש. מובהר כי 

לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא  המורש ההבהרה לצורך מתן אישורם ויהי

 לאשרו כלל, הכל לפי עמידת הקבלן בדרישות החוזה על נספחיו.

מחירי לעיל, בהתאם ל 15.3ימים מיום שאושר כנדרש בסעיף  30החשבון יפרע בתוך  .91.2

   לעיל. 18.1היחידה כהגדרתם בסעיף 

 

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה –פרק ז' 
 

 תהליך בחירת המציע הזוכה   ./2

 ההצעה הזוכה תבחר בהתחשב באמות מידה של מחיר ואיכות ההצעה על פי הפירוט להלן: 

 10המפורטים בסעיף  הסף-עמידתן של ההצעות בדרישות תנאי קתיבד -  בשלב הראשון .9./2

 תפסלנה. -הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף   .לעיל

ניקוד האיכות יקבע בהתאם לאמות המידה . תיבדק איכות ההצעות - בשלב השני .2./2

 על תתי סעיפיו.  להלן 21בסעיף המפורטות 

נתן יהוגשה במעטפה נפרדת ויבדק הצעת המחיר של כל מציע, אשר ית – בשלב השלישי .0./2

ציון מחיר כולל אשר יחושב כדלקמן: מחיר היחידה המוצע בתוספת התעריף בעבור 

 .33שניהם במכפלה של  -תקופת אחריות נוספת 

ציון ביחד עם  ינוקדו בציון משוקלל הכולל את ציון האיכותההצעות  – רביעיבשלב ה .2./2

  המחיר הכולל בהתאם לנוסחה הבאה:

 %/2 – ציון איכות 

 הבאה: האשר יחושב על פי הנוסח, %/7 –משוקללכולל ציון מחיר 

 הצעת המחיר הכוללת הזולה ביותר  

     הצעת המחיר הכוללת הנבדקת

  

 X 57%   
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 
 בחירת ההצעה הזוכהאמות המידה ל  .29

ובהתאם למשקל היחסי הקבוע בצידה בחן לפי אמות המידה המפורטות להלן יאיכות ההצעה ת

 של כל אחת מהן:

אספקה והתקנה של מכפילי חניה, מסוג המתקנים המוצעים ניסיון מוכח בעצמו למציע  .29.9

 על ידו במסגרת מכרז זה. הניסיון יבחן וינוקד כמפרט להלן:

מתקנים  30של התקנת מכפילי חניה בהיקף מצטבר של  פרוייקטים 3בגין הצגת  .21.1.1

 .נקודות /9 –לפחות 

מתקנים  50פרוייקטים של התקנת מכפילי חניה בהיקף מצטבר של  5בגין הצגת  .21.1.2

 .נקודות /9–לפחות 

מציע אשר יציג היקף מתקנים )ללא תלות במספר הפרוייקטים בהם הותקנו(  .21.1.3

כדלקמן: המציע אשר יציג את מספר  נוסףמתקנים יקבל ניקוד  50העולה על 

 איכות והאחרים ינוקדו ביחס אליו. נקודות /9-המתקנים הגדול ביותר ינוקד ב

ילקחו בחשבון רק מתקנים אשר יזה  21.1לצורך כלל תתי הסעיפים של סעיף  .21.1.3

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. 5-הותקנו ב

זה יצרף כל מציע זה על תתי סעיפיו  21.1לשם הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  .21.1.5

פרויקטים למכרז זה, המפרט את ה 'כנספח ולהצעתו מסמך בנוסח המצורף 

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות השנים האחרונות  5שבוצעו על ידו במהלך 

הם ה יבחין באופן ברור מהמסמך , ואת המתקנים שהותקו במסגרתם. במכרז זה

עד האחרון להגשת הצעות, והלך השנתיים שקדמו למהפרוייקטים שבוצעו במ

את לטובת בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף הנזכר לעיל. המסמך יתאר 

המסמך יפרט  הפרוייקטים המוצגים לצורך עמידה בתנאי הסף.ההיקף הכספי של 

 בנוסף את פרטי הקשר עם גופים אלה. המסמך יאושר ע"י רו"ח של המציע.

 – והתרשמות המועצה מהןהמלצות חיוביות כתובות על עבודת המציע  10עד  3הצגת  .29.2

המועצה רשאית ליצור  -כי לעניין התרשמות ממכתבי ההמלצה מובהר, .  נקודות /9עד 

לשם קבלת פרטים אודות השירות קשר עם מי מבין הממליצים במכתבי ההמלצה 

לפנות גם לעצמה הזכות יודגש כי המועצה שומרת  .שקיבלו ושביעות רצונם ממנו

חוסר שביעות המלצה שלילית או לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו בהצעה וכן כי בגין 

 יינתן ניקוד שלילי.אפשר ש -רצון 

המועצה תשלח נציגים מטעמה לבחון מתקנים אשר הותקנו בפועל על ידי המציע, לשם  .29.0

מהלך פעולתם, ממקצועיות ההרכבה, עוצמת הרעש הנגרמת ב , בין היתר,התרשמות

שביעות הרצון של המשתמשים. מודגש, כי רמת תחזוקתם, נוחות הפעלתם ומידת 

המועצה לבדה תבחר במי מבין הפרוייקטים תבקר, ואין היא מתחייבת לבקר ביותר 

 נקודות /2 עדנתנו יבגין עמידה בדרישות סעיף זה י מפרוייקט אחד ביחד לכל מציע.

 איכות.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 יםכלליתנאים   .22

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. הגיש המציע יותר מהצעה אחת, תפסול ועדת  .22.9

המכרזים את הצעותיו הנוספות. בחירת ההצעה התקפה תהיה לפי שיקול דעתה של 

 וועדת המכרזים ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים.  .22.2

כמו כן תהיה לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בהצעה כלשהי,  תמתחייב האינ מועצהה .22.0

 מכרזלבטל ו לפצל את הזכייה בין מספר זוכים, לבחור בחלק מההצעה מועצהרשאית ה

 .איה הכל עת משיקולי הז

שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם המציע הזוכה לא  מועצהה .22.2

 .שנדרשלא עמד בלוחות הזמנים כפי  או ות כולן או חלקןהנדרש עבודותסיפק את ה

בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה  הקבלןלבדה תקבע באם עמד  מועצהמודגש כי, ה

 תהיה סופית. מועצהעל נספחיו. החלטתה של ה

שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  מועצהה ./.22

תייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר ה

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת  מועצההמכרז, שלדעת ה

תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו  מועצה, המועצההשמור ל

סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר 

באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית  מועצהוך מדי, לדעת המדי או נמ בוהג

של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות מכרז זה, לרבות העמידה 

 בהיקף התקציבי המאושר.

המפורטים  עבודותשומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מה מועצהה .22.6

מועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתה לעניין בו בכל עת, לרבות לאחר ה

רשאית להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת  מועצהזה, תהיה ה

 התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שננקבו בהן.

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף בדרישה להמציא  מועצהה .22.7

הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס לבקשתו, ו/או לאפשר למשתתף לעשות כן, 

כנדרש לפי תנאי הליך זה,  ןשיוילרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או ר

תוקף ותחולה למועד האחרון , אישור או היתר יהיו בעלי ןובלבד שכל מסמך, רישיו

 להגשת ההצעות.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי לקבל  מועצהל .22.0

הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או 

והתקנות שתוקנו  1552-לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 כוחו.מ

 לו ולהציע, זוכהמציע  אחרי הבא במקום שדורג למציע לפנות עת בכלת רשאי מועצהה .22.1

 כי התברר שבו במקרה ה,זמכרז  לפי ההתקשרות ופתקלת עבודותה את לבצע

 במכרז זה. המפורטות בדרישות עומדים אינם זו בפנייה הזוכים/הזוכה
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

המצורפים בזה או כל הסתייגות כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה  ./22.9

לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

 יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת ב .22.99

יירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג המכרזים רשאית מנימוקים ש

על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את טובת הציבור ואת 

 .תכליתו של מכרז זה

רשאית בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון  מועצהה .22.92

ם הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרי

 דעתה המוחלט.

שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת יהמציעים י .22.90

 בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה. מועצהה

כי מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הלי ספקלמען הסר  .22.92

והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת  מועצההבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין ה

 תרשאי מועצהה .על חוזה ההתקשרות בין הצדדים מועצהמורשי החתימה מטעם ה

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת

עדת מכרזים על פי וו לועל פי כל דין ו/א מועצהאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות ה ./22.9

 או התקנות על פיו. 1552-בחוק חובת מכרזים, התשנ"

מועד האחרון להגשת הצעות מה מיםי 180הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה ה .22.96

)המועד האחרון לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז(.

ימים מהיום שנדרש  10תוך ההסכם המצורף,  עלשהצעתו נתקבלה וסרב לחתום מציע  .22.97

, מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו ולא המציא מועצההלכך על ידי 

רשאית להציג  מועצההאת כל הבטוחות והמסמכים הנחוצים לצורך ההסכם, תהא 

מיד ללא הודעה מוקדמת את הערבות, כפיצוי בגין הפרת התחייבות  רעון ולפדותילפ

, וללא צורך בגין הנזק שנגרם לה מועצההמציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של ה

 .בהוכחת הנזק

את ועוד, היה ומציע לא ימלא אחר תנאי מתנאי המכרז, לאחר שזכה בו, תהא              ז .22.90

רשאית לגבות את סכום הערבות לכיסוי הוצאותיה ונזקיה, והמציע מסכים  מועצהה

לי של הנזקים וההפסדים אהערבות משקף נכונה את סכומם המיניממראש, כי סכום 

במקרה שתנאי המכרז לא ימולאו על ידו, כולם או חלקם, וזאת מבלי  מועצהשיגרמו ל

 הכנגד המציע בגין מלוא הנזקים וההפסדים שנגרמו ל מועצהלפגוע מכל סעד הנתון ל

 .ויבשל הפרת תנאי המכרז על יד

או בכל מקרה אחר שבו  נתקבלה לחתום על ההסכם,מקרה שסרב מציע שהצעתו ב .22.91

)אך בכל  שאית תהא ר מועצהה ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

להתקשר בחוזה עם מציע אחר, מבלי מקרה לא חייבת(, לפי שיקול דעתה המוחלט, 

מובהר בזה למען הסר כל ספק  הערבות הבנקאית כאמור לעיל. לגרוע מזכותה למימוש
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

י במקרה שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך כ

הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר 

 .מועצהכמציע הזוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של ה

 מכרזכלשהן בין מסמכי ה שימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמותמציע  ./22.2

השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, 

ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות, אחרת הוא יהא  5-יפרטם בכתב לא יאוחר מ

מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים 

הסר ספק, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות  כאמור. למען

יודגש כי רק תשובות ו/או הבהרות ו/או  .מועצההידי -ו/או אי התאמות כאמור תקבע על

 .לכל המציעים בכתב, תחייבנה מועצההידי -החלטות אשר תשלחנה על

ית, לפי שיקול תהא רשא מועצהבכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז ה .22.29

דעתה, וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין 

 בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבויות הספק לפי ההסכם נושא המכרז.

וזאת תהא רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונה  מועצהה .22.22

 .קול דעתה הבלעדיפתיחת ההצעות והכל בהתאם לשיגם לאחר 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט  .22.20

 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים.

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז  .20

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .20.9

)ה( לתקנות חובת המכרזים,  21ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

, , ובהתאם להלכה הפסוקה1558 -, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1553 -התשנ"ג 

 .ככל שתתבקש לכך על ידי המציע שהפסיד

 –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .20.2

(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום "חלקים סודיים"

 המכרז ינהג כדלקמן:

 משמעי. –יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד  .23.2.1

 יסמן את החלקים הסודיים. .23.2.2

לא יחשב כחלק  –פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי מכרז זה כי יודגש,  .23.2.3

 סודי.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת  .23.2.3

 ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .23.2.5

ותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש סודיים גם בהצע

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת  כי יודגש, .23.2.1

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מנהלית.

טה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה החלי .23.2.1

שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, 

 ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים  .23.2.8

 ם מסירת החומר לעיונו של המבקש.למציע הזוכה בטר

 

 רשימת הנספחים  .22

 טופס פרטי מציע  - ספח א'נ

 טופס הגשת הצעה -'בנספח 

 טופס הצעת מחיר  –' נספח ג

 .טכנימפרט – 'דנספח 

 על נספחיו.  חוזהנוסח ה - 'הנספח 

 איכות בתנאי עמידה לעניין הצהרה – נספח ו'

 עובדים.תצהיר  בעניין שמירת זכויות  -' זנספח 

 נוסח ערבות בנקאית -  'חנספח 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 נספח א' - טופס פרטי מציע

 : _________ תאריך
  לכבוד

 
 המועצה להשכלה גבוהה 

 
 mechrazim@che.org.il :ל"בדוא

 
 

לאספקה והתקנה של מכפילי  05/2013מכרז מספר מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו

ומבקשים   , כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה,גבוהההמועצה להשכלה חניה בחניון 

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברלשלוח לנו כל הודעה 

 
 _____________________________________ ושם איש הקשר לצורך מכרז זה  המציע שם

 ____________________________________________ )אם רלוונטי(  שותפות/תאגיד' מס

 ________________________________של המשרד וטלפון נייד של איש הקשר מספר טלפון 

 _______________________________________________ של המשרד פקסימיליה מספר

 ___________________________________________________אלקטרוני -כתובת דואר

 
בדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  הפטור המועצה תהיה  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור

והבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיההמכרז, ו

 .לאחר פרסום המכרזעשויה לפרסם  שהמועצה

 

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות 

 .קריאה" "אישור

 

 
 

 מלא : _____________________ שם   

  

 וחותמת _________________ חתימה 

 

ומדובר בתאגיד: במידה  

 

 _________________: __ החותם שם

                 

 ____________________: __ תפקיד
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

   טופס הגשת הצעה -'  בנספח 

 

 לכבוד
 השכלה גבוההל מועצהה
 

 אספקה והתקנה של מכפילי חניהל  02/90/1מכרז פומבי מספר הנדון:  

 
מציע בזה , ומטה באמצעות מורשי החתימה מטעמ ם_____ החתו_______________ המציע

מכפילי לאספקה והתקנה של   בהסכם הלהתקשר עימ "(מועצהה" –)להלן  השכלה גבוההל מועצהל

אמור ועל פי המכרז זה, בהתאם לתנאי  חניה, ומתן אחריות במשך תקופת ההתקשרות, הכל

 .בהצעתי זו ובמסמכים המצורפים לה

 המציע ___________________________________ שם

 ____________________________________ תאגיד' מס

 _________________________________ כתובת המשרד

 : ____________________שותפות/התאגיד רישום תאריך

 מספר טלפון _________________________

 __: __________________פקסימיליה מספר

 אלקטרוני ______________________________-כתובת דואר

 ___________:_________הקשר ומספר טלפון נייד שלו שם איש

 
 

, ________________ ה"ה ________________ באמצעות מורשי החתימה שליאני הח"מ  .1

מסמכי המכרז על נספחיו, הבנתי קראתי בעיון את __________________ מצהיר בזה כי, 

 מקום העבודה,את האמור בהם על כל פרטיהם, השתתפתי בסיור הקבלנים ובהתאם לכך, 

וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים  התנאי הגישה אלי

 הצעה זו. אני מגישוכי בהתאם לכך  לי

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  תינוהב תינבעיון, בח תילאחר שקראתנת יהצעתי זו נ .2

את  תיזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל יוההסכם המצורף, ולאחר שניתן ל

מקבל את כל התנאים  ימצהיר כי אנ יאנ .לשם הגשת הצעה יכל הפרטים שהיו נחוצים ל

 במסמכי המכרז, ללא סייג.המפורטים  

במסגרת במעטפה נפרדת המוגש  כנספח ג'טופס המצורף בהתמורה המבוקשת על ידי מפורטת  .3

 , על פי דרישות המכרז.הצעתי זו

 ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן ימיםושמונים  מאה תום

 מועצה, ככל שתבחר המועצהלפי הודעתה של ה נוספים יום תשעים של לתקופה יוארך תוקפה

 להאריך את תוקפה כאמור.



 

21 
 

 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 ,זו מכרז חוברת במסגרת הכלולה כלשהי התחייבות קייםא לא או זו מהצעה יחזור בא אם .5

, תנאי מכרז זה ועל פי דין פי על לה העומדת אחרת תרופה לכל רשאית, בנוסף מועצהתהיה ה

דעתה  שיקול פי על, חלקה או כולה זה מכרז במסגרת תישהפקד הבנקאית- הערבות את לחלט

 הבלעדי.

, לרבות ההסכם לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז ףמצר יאנ .1

החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד  כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי

 מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

משך תקופת ספק ולהתקין את מכפילי החניה ולתת אחריות לפעולתם התקינה בל אני מתחייב .1

והנני מקבל על עצמי לסיים את  והכל בהתאם למחיר היחידה המבוקש בהצעתיההתקשרות 

 , תוך התקופה שנקבעה בחוזה.המועצהורה של הגמ ההעבודה, לשביעות רצונ

להנחת דעתה פוליסת ביטוח בהתאם י המועצה אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להפקיד ביד .8

 .להוראות מכרז זה

 
 

 
 

 חתימת המציע        

       ______________________  
 

 שם ותפקיד        

       ______________________  
 
 
 
 

 ______ ________ תאריך        
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 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

 טופס הצעת מחיר -נספח ג' 
 

 ______ ____:____תאריך        
 

 השכלה גבוהה המועצה ל לכבוד

 

לאספקה והתקנה של מכפילי  05/2013מכרז פומבי מספר במסגרת המחיר שלי -הצעת להלן .9

  .חניה

 :אינם כוללים מע"מהמחירים להלן 

__________________ )ובמילים:  ₪יחידה הוא סך של _____________ מחיר ה  .9.9

.)_________________________ 

 )ובמילים:  __ ₪_______תעריף האחריות הנוספת בגין יחידה אחת הוא סך של ___ .9.2

________.)__________________ 

 
 :הקבלןהצהרות  .2

קראנו בעיון רב את המכרז על כל נספחיו, הבנו את  , כיהננו מאשרים ומצהירים בזאת .2.1

דרישותיו, קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים שנדרשו על ידנו ובהסתמך על כל אלה אנו 

 מגישים את הצעתינו זו.

אנו מסכימים ומקבלים על עצמינו את כל תנאי המכרז, ללא שינוי, ומתחייבים כי אם נוכרז  .2.2

ואת כל ההתחייבויות המוטלות עליו  הקבלןטלות על כזוכים, נבצע את כל המטלות המו

בדייקנות, ביעילות במיומנות ובמקצועיות, והכל בהתאם לדרישות המכרז ועל פי הוראות 

 ינתנו מעת לעת.יהמועצה כפי ש

הינה תמורה סופית ומוחלטת הכוללת את כל ההוצאות  בטופס זההתמורה המפורטת  .2.3

כלולים בה המפורטים במסמכי המכרז על כל הנלוות בקשר אליה ואת כל השירותים ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התמורה כאמור כוללת את כל ההוצאות הנלוות  סעיפיו.

 )כגון: טלפונים, אש"ל, חניה, הוצאות נסיעה, ביטול זמן, שכירת ציוד נדרש, וכיו"ב(;

ואישורו על ידי  תנאי מוקדם לביצוע התשלום יהיה הגשת החשבון כנדרש במסמכי המכרז .2.3

 המועצה. 

 

 _______חתימה וחותמת_____ ___ ____________תפקידו: _________________החותם
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 המועצה קרקעי בבנין -מכפילי חניה בחניון תתלטכני מפרט  - נספח ד'
 

 

 
 תיאור כללי

 
מפלסית  באמצעותה מוצעים  מקומות חנייה עם תלות עבור שני כלי  -כלי רכב דו  תמערכת חניי

 רכב  אחד מעל השני .

הרכב הנמצא למטה מוחנה ישירות על משטח הרצפה. יש להוציא את כלי הרכב החונה בחלק כלי 

 התחתון לפני הורדת הפלטפורמה לצורך הורדת הרכב העליון. 

 מטר בחניה של הרכב העליון , שהוא גובה התקרה המינימלי בחניון. 2.50המידות הינן: גובה של 

 . 5שופעת, עם זווית שיפוע של כ % כלי הרכב הנמצא למעלה נמצא על פלטפורמה מ

כלי הרכב נעצרים בפלטה העליונה על ידי שימוש במעצורי הגלגלים הממוקמים בצד ימין ומכוונים 

 בהתאם למימדי הרכב.

ההפעלה מתבצעת באמצעות שימוש במפתח ראשי עם סיבוב מתמשך. עזיבת המפתח עוצרת 

 אוטומטית את המתקן.

 

 : מערכת מכפיל החנייה כוללת 

 עמודי פלדה עם פלטות בסיס )מותקנים על משטח הרצפה ( 2   -

 פלטפורמות ליפט ) מותקנות על עמודי פלדה עם מיסבי החלקה( 2   -

 פלטפורמה  1   -

 מוט טלסקופי בין פלטפורמה ובין פלטות הבסיס, מערכת פיקוח עם סנכרון מכני )כדי  1   -

מות ליפט כאשר מעלים או מורידים את להבטיח את פעולת מסנכרנת של הפלטפור    

 הפלטפורמה (

 צילינדר הידראולי 1   -

מערכת נעילה אוטומטית מכאנית  ) באמצעותה נמנעת הורדת בטעות של הפלטפורמה  1   -

 העליונה( מהעמדה 

 זיזי חיזוק, ברגים, אלמנטים קישור, לולבים.   -

 הפלטפורמות כוללות :

 העיקריים של הפלטפורמה החלקים    -

 מעצורים מתכוונים עבור הגלגל    -

 לוחות גישה משופעות   -

 אלמנטים צדדיים   -

 אלמנטים רוחביים   -

 ברגים, אומים, טבעות ביטחון, צינורות שומרי מרחק.   -

 

 המערכת הידראולית כוללת :

 צילינדר הידראולי   -

 שסתום סולנואיד   -

 שסתום בטיחות   -
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 צינורות הידראוליים    -

 זרועות עם ברגים   -

 צינורות גומי עבור לחץ גבוה   -

 חומרי התקנה   -

 

 מערכת החשמל כוללת :

מפתח ראשי עבור כל מקום חנייה, כפתור  1מנגנון הפעלה )מפסק עצירת חירום, נעילה,    -

 לחיצה( 

 משענת עם מהדק   -

 קופסה סופית עבור השסתומים שבקיר   -

 מערכת נעילה חשמלית    -

 

 הידראולית כוללת : ההיחיד

יחידת כוח הידראולי )בעלת רעש נמוך, מותקנת על משענה עם חיבורים ממתכת מוגנת    -

 גומי( 

 מיכל הידראולי עבור השמן   -

 פתח מילוי שמן   -

 משאבה פנימית עם גלגלי שיניים   -

 משענת המשאבה   -

 מצמד   -

 ( Kw , 230/400 V, 50 Hz 3.0  ( תלת פאזי ACמנוע    -

 מגעון )עם ממסר )ריליי( תרמי עבור זרם יתר ונתיך ביטחון(   -

 מד לחץ עבור טסט   -

 שסתום פריקת לחץ   -

צינורות הידראוליים  מגומי )שמצמצמים את העברת הרעש דרך הצינור ההידראולי   -

   המתכתי(  

 

 כל הפלטות מגולוונות וצבועות.

 

 יבתיים:תנאים סב

 + מעלות, הן באיזור מקורה והן תחת כיפת השמיים.30עד  -10המתקן עמיד בטמפרטורות של 

 

 תקנים

 הישראלי. 5331הגרמני ות"י  TUVהאירופאי,   EN 14010על המתקנים לעמוד בתקן 

 

 תקו

 שנים. 5על המציע להציג מתקנים המיוצרים ע"י יצרן זהה מדגם זהה הפעילים בישראל לפחות 
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 שונות

 המציע יבדוק את תכניות החניון המצורפות ובהתאם לכך יגיש את הצעתו.

נציגי המזמין יבקרו, לצורך התרשמות , בחניונים בהם הוקמו מתקנים זהים ע"י המציע. קלות 

 רמת הרעש הנוצרת, והתרשמות טכנית כללית יילקחו בחשבון יחד עם גובה ההצעה. תפעולם,

 בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא. אין המזמין מתחייב לבחור

חיבורו למערכת החשמל והפעלתו לשביעות רצונו המלאה  הרכבת המתקן, המחיר כולל אספקה,

 של המזמין.

 מערכת החשמל עד המתקן תותקן ע"י קבלן אחר.

 השתתפות בסיור מציעים חובה.
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  ההסכם -נספח ה 
 
 
 

 2/90_________ בחודש ________ בשנת  ביום ירושליםבשנערך ונחתם 
 
 
 
 

 מועצה להשכלה גבוההה  :בין

  ירושלים, 33ז'בוטינסקי רחוב   

 ("מועצהה" :)להלן

 ;מצד אחד        

 

 

 _______ ______________________  :לבין

 _____________ח.פ. ____________

 ________________________מרחוב   

 (""הקבלן :)להלן

 ;מצד שני        

 

 
 
 

הכל כמוגדר וכמפורט , באספקה והתקנה של מכפילי חניהוהמועצה מעוניינת      הואיל
 ;"(העבודות" :זה על נספחיו  )להלן בחוזה

 
 9נספח כוהמועצה ערכה מכרז פומבי, אשר העתקו מצורף לחוזה זה ומסומן  והואיל

נבחרה הצעת הקבלן כהצעה זוכה. העתק הצעת הקבלן מצורף לחוזה   במסגרתו
 ;2נספח כמסומן וזה 

 
 
 

 
 הם כדלקמן:יאשר על כן התנו הצדדים והסכימו בינ

 
 

 פרשנות ונספחים מבוא, הגדרות,

 חלק בלתי נפרד ממנו.וכל נספחי החוזה, מהווים המבוא לחוזה זה  .1

 :נספחי החוזה הם .2

 ., על כל נספחיואספקה והתקנה של מכפילי חניהל 05/2013 פרמס מכרזמסמכי   – 9נספח 

אספקה והתקנה של מכפילי ל 05/2013 פרמסבמסגרת מכרז   הקבלן ההצעה שהגיש  - 2נספח 
 .כל נספחיה, על חניה

 .ביטוחי הקבלן –אישור קיום ביטוחים  - 0נספח  

 ערבות ביצוע בנקאית בנוסח הזהה לנוסח הערבות המצורפת למסמכי המכרז.   - 2נספח  
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 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

  
 לחוזה זה, תשמשנה גם לצרכי חוזה זה. 1ההגדרות המפורטות במסמכי המכרז, נספח  .0

המפורשות והמשתמעות של המכרז בצורה פרשנות החוזה תיעשה באופן המקים את הדרישות  .2

 המלאה ביותר.

זה.  הסכםיגברו תנאי  –זה  הסכםמכרז ובין תנאי מתנאי נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי ה ./

זה ובין תנאי מתנאי המפרט הטכני המיוחד, יגברו  הסכםנתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי 

 אחרת. , אלא אם נאמר במפורשהוראות המפרט הטכני המיוחד, והכל

יהיו תנאי זה,  הסכםבמסגרת המכרז ובין תנאי  הצעת הקבלןנתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי  .6

 עדיפים,  אלא אם נאמר במפורש אחרת. הסכם

 העבודות

לחוזה זה בכלל ובמיוחד בהתאם  1העבודות הינם כמפורט וכמוגדר במסמכי המכרז נספח  .7

 למתואר במפרט הטכני המיוחד.

 ווהתחייבויותיהצהרות הקבלן   .0

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כלפי המועצה כדלקמן:

עבודות, וכן כל פעולה משלימה, נלווית או אחרת הנדרשת לשם ביצוע בצע את ההוא י .8.1

העבודות ברמה מקצועית גבוהה, על פי תנאי חוזה זה ולשביעות רצון המועצה, אף אם 

 אינה נזכרת במפורש בחוזה זה ונספחיו.

, ברמה חוזה זה והיכולת לביצוע העבודות לפי , הכלים, הציודהידע המקצועי, הניסיוןיש לו  .8.2

 מקצועית גבוהה ובהתאם לכל דרישות תנאי חוזה זה על נספחיו.

 על פי חוזה זה, כולן או מקצתן. ואו זכויותי והיה רשאי להעביר לאחר את חובותיילא   הוא .8.3

רשאית לשנות את היקף ההתקשרות על פי המועצה קבלן והוא מסכים, כי ידוע ומובן ל .8.3

 , לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה, בדרך של הגדלה או הקטנה.הסכם זה

עבודות נשוא חוזה זה בהתאם להנחיות שיקבל מעת לעת ומתחייב לבצע את ה םמסכי הוא .8.5

מאת המפקח שמונה על פיקוח העבודות מטעם המועצה, ובכפוף להנחיותיו של נציג 

 המועצה.

והקשור  ומסמך המצוי ביד כל נתון, מידע ו/או ,דרש לכךיבכל עת שי ,גיש למועצהיהיא  .8.1

 לעניין ביצוע חוזה זה. 

ת חוק כאמור הפרה של הורא כלוכי התקף כי הוא מתחייב לפעול על פי הוראות החוק  .8.1

 בכל הנוגע להפרתו. ההסכםתהווה הפרה של חוזה זה, ויחולו הוראות 
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 תקופת ההתקשרות .1

"תקופת  –להלן למסמכי המכרז ) 13תקופת ההתקשרות הינה בהתאם לאמור בסעיף  .5.1

 .("ההתקשרות

בהתאם  ( להאריך את תקופת ההתקשרותאופציהברירה )-זכותלמועצה בלבד שמורה  .5.2

 למסמכי המכרז.  13.1לאמור בסעיף 

בכל מקום בחוזה זה או במסמכי המכרז הנספחים לו, בו נאמר "תקופת ההתקשרות"  .5.3

 הכוונה היא לתקופת ההתקשרות וכן לתקופת האחריות הנוספת גם יחד, הכל לפי ההקשר.

להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת  תהיה רשאיתהמועצה  .5.3

 ימים מראש.  10ההסכם בהתראה של 

היה ת –ע על ידו שאו במקרה של ביצוע פ ,של ההסכם מצד הקבלן יסודיתשל הפרה במקרה  .5.5

 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. תהמועצה רשאי

לקבלן רק והמועצה תשלם לעיל,  5.5או  5.3במקרה של ביטול ההסכם כאמור בסעיפים  .5.1

 .יטולעד לתאריך הב בפועלשביצע הקבלן  עבודותאת התשלומים המתייחסים לביצוע ה

א, עבור או בקשר עם אותו חלק ובכל פיצוי או תשלום שה תהיה חייבתהמועצה לא 

 שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול החוזה כאמור בסעיף זה.

 תמורהה ./9

לפי  ולשלם לקבלן תמורת ביצוע העבודות ומילוי יתר התחייבויותי תהמועצה מתחייב .10.1

לחוזה זה, בכפוף לביצוע בפועל בהתאם  2את הסכומים המפורטים בנספח  זה הסכם

להוראות חוזה זה על נספחיו ובתוספת מע"מ כדין. התמורה תשולם לאחר השלמת ביצוע 

 זה. הסכםהעבודות במלואן, לשביעות רצונה של המועצה ובהתאם לתנאי 

שלם תמורה נוספת עבור  תהמועצה לא . הוא סופילעיל  10.1בסעיף  , כאמורסכום התמורה .10.2

זה,  הסכםזה, לא במהלך ביצוע העבודות ולא לאחר פקיעת תוקף  הסכםנשוא העבודות 

 ולא לכל אדם אחר קבלןלא עבור ביצוע העבודות ולא בקשר להם או כל הנובע מהם, לא ל

 .מטעמו

זה, לאחר  להסכם 2מי שנקב במחירים המפורטים בהצעתו נספח רואים את הקבלן כ .10.3

. המחירים זה ובנספחים להם בהסכםמכרז, כל התנאים המפורטים בבחשבון את  שהביא

ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים  2שפורטו בנספח 

המועצה לא תכיר  , כימודגש. , ויתווסף להם רק מע"מ כחוקבמסמכים הנ"ל על כל פרטיהם

 א או אי התחשבות בו.הנובעת מאי הבנת תנאי כל שהו הבכל טענ

זה, ועל הקבלן להביא  הסכםנשוא עבודות הכמומחה לביצוען של רואים את הקבלן  .10.3

כלול במחירי היחידה את כל העבודות והחומרים הנדרשים לבצוע מקצועי ולבחשבון 

ו/או  בהסכםגם אם לא צוינו במפורש של כל הנדרש, לרבות פעולות וציוד נדרשים ומעולה 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו את התמורה כפי שהיא  .במכרז ו/או בנספחים להם

 את כל האמור להלן: , בין היתר,הנ"ל ככוללת 2מפורטת בנספח 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

ושאינם  ותכל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבוד .10.3.1

 נכללים בה( והפחת שלהם.

 .על נספחיו בהתאם לתנאי החוזההעבודות ביצוע  לשם פעולות הדרושותכל ה .10.3.2

שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות, תאום מושלם עם  .10.3.3

 קבלנים אחרים, ו/או מבצעים אחרים.

ביצוע למקום בחוזה זה על נספחיו הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים  .10.3.3

 ביצוע העבודותן הסעת עובדים למקום ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכ העבודות

 וממנו.

 החסנת חומרים, מכונות וכו'. .10.3.5

 המיסים הסוציאליים, אכסון, כלכלה, הוצאות ביטוח וכד'. .10.3.1

מקריות )כולל מכס והיטלים ומיסים למיניהם פרט למס ערך מוקדמות והוצאות  .10.3.1

 מוסף(.

ערך לרבות  ,אשר תנאי החוזה מחייבים אותןאחרות מאיזה סוג שהוא הוצאות  .10.3.8

 המועצה רשאיתההוצאות הכלליות והמוקדמות של עבודות נוספות כלשהן אשר 

 .על נספחיו להזמינן במסגרת חוזה זה

 רווח הקבלן. .10.3.5

למסמכי המכרז על תתי  15תנאי התשלום ומועדיו הינם כמפורט בסעיף  - תנאי התשלום .99

 סעיפיו.

 ליקויים ופגמים .92

כראוי, תהא קביעתה סופית ועל הקבלן לתקן קבעה המועצה כי העבודות אינן מבוצעות  .12.1

 את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, לשביעות רצון המועצה.

לא תיקן הקבלן  את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, לפי דרישת המועצה אזי המועצה תהא  .12.2

רשאית להעסיק אחר שיבצע את העבודה הנדרשת, וזאת מתוך התמורה המגיעה לקבלן  

  הסכםשלום כאמור יקוזז מהתמורה האמורה להשתלם לקבלן  על פי זה וכל ת הסכםעל פי 

לא תעסיק המועצה אחר כאמור, אלא לאחר שהתרתה בקבלן בכתב כי מובהר, כי זה. 

ימי עבודה, לתיקון  10 -בכוונתה לעשות כן, ולאחר שנתנה לו ארכה נוספת שלא תפחת מ

 הליקויים לשביעות רצון המועצה. 

 ביעה או טענה בשל שימוש בזכות זו של המועצה.לקבלן  לא תהיה כל ת .12.3
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 אחריות וביטוח .90

על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן קבלן מבלי לגרוע מאחריות ה .13.1

ביטוחי  -לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים ב"אישור קיום ביטוחים 

זה )להלן: אישור הביטוח( ולהמציאו למועצה במעמד להסכם  5נספח כהקבלן" המצורף 

 חתימת הסכם זה כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו. 

 . העבודה ועד למסירתה הסופית למועצהכל הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת  .13.2

 ביטוחי הקבלן יערכו אצל חברת ביטוח הרשומה בישראל.  .13.3

הקבלן מתחייב להמשיך ולחדש את ביטוח האחריות המקצועית וחבות המוצר הכלולים  .13.3

 .מיום המסירה הסופית של העבודה למועצהשנים נוספות  1באישור הביטוח אף למשך 

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  הקבלן .13.5

להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן,  הביטוח, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי

ו/או מי מטעמם, ככל שיידרש, לשם שמירה  המועצהלשתף פעולה עם  הקבלןמתחייב 

, ובכלל זה, להודיע למבטח מיד עם היוודע הקבלןפי ביטוחי -על מועצהומימוש של זכויות ה

 .הקבלןפי ביטוחי -אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על

כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה  הקבלןידי -ין בעריכת הביטוחים עלמובהר בזאת, כי א .13.1

וכי אין בגבולות האחריות הנדרשים כדי למצות את חבות  הקבלןכלשהי מהתחייבויות 

 .הקבלן

מי             ו/או המועצה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  הקבלן .13.1

פוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות בגין נזק שהוא זכאי לשי מטעמה

פי -העצמית הנקובה בפוליסה ו/או תנאי ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה( על

, ובלבד שהאמור לעיל לתנאים המפורטים באישור הביטוחהביטוחים הנערכים בהתאם 

 בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.הביטוחים  נספחסעיף מזה או ף הפרת סעי .13.8

 

 קבלן עצמאי -הקבלן   .92

או הפועלים  ולגבי הקבלן, עובדי תאחראי המוסכם בזאת בין הצדדים כי המועצה אינ .13.1

למי מהם  באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם - ומטעמ

יובהר בזה כי ספק זה או כתוצאה מביצועו. למען הסר  הסכםהעבודות לפי  ביצועתוך כדי 

 זה. הסכםהעבודות לפי  ביצועלשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין  תהיה חייבתהמועצה לא 

הקבלן מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין  .13.2

 .ובין עובדיו או הפועלים מטעמו

כוונת  זה, כי למרות הסכםאם יקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילת תקפו של  .13.3

 ושל הקבלן  או עובדי וזה, רואים את העסקת בהסכםהצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש 

הדינים והתנאים של עובד ו ועל העסקת וכהעסקת עובד, וכי חלים עלי ואו הפועלים מטעמ

זה  הסכםששולמו לקבלן  על פי הצדדים כי התשלומים הרי מוסכם ומותנה בזה בין  -

כוללים את כל התשלומים שיגיעו לקבלן  במידה ויקבע כי רואים בהעסקתו או העסקת מי 

 כהעסקת עובד. -זה   הסכםמטעמו על פי 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

של המועצה לפקח על  המצהירים בזה שני הצדדים כי אין לראות בזכות, להסרת ספק .13.3

ה, ו/או להנחותם ו/או להדריכם, משום פיקוח שיש בו כדי עבודת הקבלן ו/או מי מטעמ

של  הלייצר יחסי עובד ומעביד, כי אם פיקוח שכל תכליתו היא להוציא לפועל את זכויותי

 זה. הסכםהמועצה על פי 

 הפרות ותרופות ./9

יותר  , אחת אוואו הפועלים מטעמ וידי פעולת מי מעובדי-או על והפר הקבלן, בעצמ .15.1

ולמסור  להביא לידי גמר חוזה זה תהיה המועצה רשאיתזה,  הסכםעל פי  ומהתחייבויותי

 את ביצוע העבודות לאחר.

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של העבודות כאמור  .15.2

המועצה להפסיק ת המלאה של המועצה, רשאי הבחוזה זה, על ידי הקבלן, לשביעות רצונ

משלוח ההודעה כאמור לעיל, יסתיים  לוח הודעה בכתב לקבלן. עםאת החוזה על ידי מש

 .הסכםה

 -1973אמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים )חלק כללי( תשל"גה .15.3

 , או כל דין.-1970וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 נזיקין .96

ומתחייב  העבודות, ם ביצועבקשר עהקבלן  אחראי לכל נזק, או הפסד שיגרם למועצה  .11.1

בכל מקרה שנגרם למועצה נזק או שהמועצה  הבזאת לפצות את המועצה ולשפות אות

 מעובדיו או הפועליםאו מי   שהקבלן זק או בהוצאות או בתשלום פיצוייםבגין נ חויבת

מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך 

 העבודות, למועצה או לצד שלישי.ביצוע 

אפשר לקבלן  להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד המועצה ואשר תהמועצה  .11.2

 המועצה שיפוי מהקבלן . תבגינה דורש

 בטחונות .97

למועצה עם חתימת החוזה ערבות הקבלן זה מוסר  הסכםהתחייבויותיו לפי  להבטחת .11.1

. "(ביצוע-ערבות)להלן "____ ₪ ________ סךעל  מבנק ישראליבלתי מותנית בנקאית 

במידה ויוארך תוקף זה.  הסכםיום לאחר גמר תוקף  50היה בתוקף עד הביצוע  תערבות 

החוזה ימציא הקבלן ערבות כאמור לעיל גם לתקופה ההארכה. נוסח הערבות יהיה זהה 

המכרז, לנוסח הערבות שניתנה להבטחת ההשתתפות במכרז ואשר צורפה כנספח למסמכי 

 בשינויים המחוייבים. 

בהתחייבויותיו, או לצורך קיזוז בגין אי מתן העבודות  הקבלןבכל מקרה בו לא עמד  .11.2

 תהא המועצה זכאית או לצורך פיצוי על נזקים בהתאם לחוזה זה, בשלמותן או בחלקן,

 לממש את הערבות כולה או מקצתה.

 .הקבלןאין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .11.3
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

להעביר למועצה ערבות נוספת הקבלן  המועצה את הערבות מכל סיבה שהיא, על  המימש .11.3

 העונה על הדרישות לגבי הערבות המפורטות לעיל.

 כללי .90

 זה לא הסכםעל פי  השום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותי .18.1

 יתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.ויתפרשו כו

הקבלן  מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר  .18.2

 לו על ידי המועצה לצורך ביצוע העבודות.

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי חוזה זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .18.3

שנתקבלה  תחשב –לכתובות הצדדים הנקובים בחוזה זה, ומשנמסרה כך רשום בהתאם 

תשמש  לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר

, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב ראייה לתאריך המסירה

פקס וקבלת שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו ב

 אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.

מוסכם בזה כי בית המשפט המוסמך באופן ייחודי ובלעדי לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה,  .18.3

 .בירושליםאו הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

 _הקבלן: _____________________       ___________________  המועצה:
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 
 ין עמידה בתנאי האיכותיהצהרה לענ –נספח ו' 

 
 

 אנו מפרטים כדלקמן:למסמכי  המכרז,  21-ו 11סעיפים ות בהתאם לדריש
 
 

 ביצוע תקופת

 הפרויקט

 (יום עד)מיום 

כמות מכפילי החניה  המזמין הגוף
 שהותקנו ותיאורם

עלות המכירה 
וההתקנה של 
 מכפילי החניה

 קשר איש פרטי
 נייד טלפון כולל

 "לודוא

     

     

     

     

     

     

 
 

 להלן פירוט מערך השירות המקצועי המופעל על ידי המציע : 11.5בהתאם לדרישת סעיף 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 

________  משמש כרו"ח של ___________ רו"ח, שמשרדי ברחוב __________אני הח"מ ___

_______. במסגרת תפקידי זה אני מאשר כי הפרטים המפורטים לעיל ___חברת ________

 תואמים את הרשום בספרי הנהלת החשבונות של החברה.

 
 
 

_______ _____________  _________________  ___________ 
 חותמת ומספר רישיון רו"ח                    חתימה                תאריך                     שם   
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים - 'ז נספח
 

 אתבחתימתי  בלחייכדין  המורשה _____________________נושא ת.ז. _____ מהח" אני

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת , "(המציע"-________________ )להלן _______

 :צהיר בזאת בכתב כדלקמןמשאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 

עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשעו המציע ו/או מי מיחידי המציע ו/או בעל זיקה אל המציע  .1

ציבוריים,  ב)א( לחוק עסקאות גופים2או אל מי מיחידיו )כמשמעותו של מונח זה בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  –( ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 1511 –התשל"ו 

או לפי חוק שכר מינימום,  1551 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1581 –התשמ"ז 

 או 
 
______ שהוא המציע/אחד מיחידי המציע/בעל ____מר/גב' ___________ נושא ת.ז. ___  .2

זיקה למציע או למי מיחידיו )מחק את המיותר( הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –)עבירה לעניין זה 

, שנעברה לאחר יום 1581 – או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1551 –הוגנים(, התשנ"א 

 (, אולם במועד מתן  תצהירי זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002

 )יש למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי(         

 

ב)א( לחוק עסקאות גופים 2המציע וכל בעלי השליטה בו )כמשמעותו של מונח זה בסעיף  .3

( מקיימים את חובותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני 1511 –ציבוריים, התשל"ו 

-העבודה לרבות כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט

וכן על פי צווי ההרחבה  1555-וכן בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 1515

 וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע. 

לעיל, מוצהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו  3מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .3

; חוק הגנת 1581 –חוק שכר המינימום, התשמ"ז מקיימים את הוראות החוקים הבאים: 

 –; חוק דמי מחלה, התשל"ו 1513 –; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1558 –השכר, התשי"ח 

; חוק 1551 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1550 –התש"י ; חוק חופשה שנתית, 1511

; חוק שכר שווה לעובד 1553 –; חוק עבודת נשים, התשי"ד 1555 –שירות התעסוקה, התשי"ט 

; פקודת הבטיחות 1535; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 1515 –ולעובדת, התשכ"ו 

; חוק החניכות, 1535-; חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1531בעבודה, 

-; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1553-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1553-תשי"ג

; 1551-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1511-ז; חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"1555

-; חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א1588-חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

, פרק ד' לחוק שיויון זכויות 1551-; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו1551

; חוק 1558-טרדה מנית, תשנ"חלחוק למניעת ה 8; סעיף 1558-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( 2000-הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

  .2011-החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב; 2002-תשס"ב
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

אני מתחייב כי, בכל הקשור לביצוע ההתחייבויות שנטל המציע על עצמו בקשר עם ביצוע מכרז  .5

 מקוריות בלבד, שבגינן אוחז המציע ברישיון שימוש כדין.מחשב ש בתוכנות זה, יעשה שימו

 הנני מצהיר כי כל האמור בתצהירי זה הוא אמת. .1

 
 

__________      ________ 
 חתימה       תאריך 

 
 

אני הח"מ__________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ביום ______________ הופיע בפני מר/גב' 

__________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________ וחתם בפני 

 על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהזהרתי אותו שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 

                                                                      _________________________ 

 חתימה וחותמת
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 ערבות-כתב - 'חנספח 
 

 ________________ הביטוח חברת/הבנק שם
 ________________________ הטלפון' מס
 : ________________________הפקס' מס

 

 ערבות-כתב
  לכבוד

 השכלה גבוההל מועצהה

 
 ____________פר מס ערבות: הנדון

 
 : ____________ ₪(במיליםו)  ₪ __________של     לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 . מדד הבסיס יהיה המדד שפורסם בגין חודש____________.למדד שיוצמד

                                                               

 בקשר"( החייב" :להלן: ____________________________________________)מאת תדרשו אשר

 .לאספקה והתקנה של מכפילי חניה  05/2013מכרז פומבי מספר ב הצעתו עם

 

 בדואר במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 לעמוד שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב

 

 ._______________  תאריך עד______________  מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות

 

 __________________________שכתובתו הביטוח' חב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 הביטוח' חב/הבנק שם                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

  הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת                                         הסניף' ומס הבנק' מס                  

 

 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

  וחותמת חתימה                                         מלא שם                                                  תאריך          
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 ביטוחי הקבלן –אישור קיום ביטוחים  -נספח ט' 
 

 לכ'
 המועצה להשכלה גבוהה

 רח' ז'בוטינסקי
 ירושלים )להלן: המזמין(

 
 שלום רב,

 
 .............................. ) להלן: הקבלן (אישור קיום ביטוחים של  הנדון: 

 
 

אנו החתומים מטה ...................... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזה כי לבקשת  הקבלן שבנדון, 

ערכנו עבורו פוליסות ביטוח  לתקופה מ________ עד_________ כמפורט להלן.  בקשר עם 

 המזמין ביום................ .דרישות ותנאי החוזה שנחתם בינו לבין 

 

 .  ביטוח עבודות קבלניות. 9

שם המבוטח בפוליסות יכלול בין השאר גם את: המועצה להשכלה גבוה ו/או עובדיה ו/או  מנהליה 

        ו/או מכון ואן ליר ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה.

 

  ביטוח רכוש -פרק א'  1.1     

בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בהתאם להסכם עם             

חלק מהעבודות. וכן מבני עזר, ציוד, כלי עבודה,  םהמזמין, כולל כל החומרים והציוד המהווי

פיגומים, תבניות וכל ציוד כלים וחומרים אחרים המובאים על ידי הקבלן לאתר העבודה לצורך 

ועה. כנגד כל אובדן או נזק בלתי צפוי שייגרמו באתר ו/או בסביבתו לעבודות הפרויקט בתקופת ביצ

הביטוח. לרבות: רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה ופריצה, ונזק עקיף מתכנון ו/או  עבודה ו/או 

חומרים לקויים. הביטוח מורחב לכלול כיסוי לרכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך בגבול אחריות של 

מסכום הביטוח או  15% -כ"א וכן את ההרחבות הבאות בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 500,000

הגבוה מביניהם: פנוי הריסות, הוצאות מהנדסים אדריכלים ומומחים, נזק ישיר מתכנון  ₪ 100,000

ו/או עבודה ו/או חמרים לקויים, רכוש בהעברה, רכוש באחסנה מחוץ לאתר, ביטוח נוסף, עבודות 

 שבועות. 3תקופת הרצה של   ונים זמניים לאחר נזק, הוצאת החשת תיקון הנזק, וכןותיק

 הביטוח יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או מי 

 מטעמו  ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 

  יות כלפי צד שלישיביטוח אחר -פרק ב'  1.2     

למקרה ולכל המקרים בתקופת הביטוח. המכסה את  ₪ 10,000,000בגבול אחריות של               

חבות המבוטחים לפי כל דין בגין אבדן או נזק לכל אדם, גוף או רכוש. הכיסוי על פי פרק זה הורחב 

רה ביטוח המכוסה על לכסות את אחריותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח בגין מק

:  קבלנים, -פי פוליסה זו. הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה של חבות הקשורה ו/או הנובעת מ

קבלני משנה, מכשירי הרמה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, רעד 

בדבר נזק גוף והחלשת משען, נזק תוצאתי מפגיעה בצינורות כבלים ומתקנים תת קרקעיים, החריג 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

עקב שימוש בכלי רכב מכל סוג שהוא לא יחול במקרה ולא קיימת חובה על פי דין לבטח את הכלי 

 הפוגע או כאשר האירוע אינו נכלל במסגרת הכיסוי של ביטוח החובה של הכלי. 

 הביטוח הורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי 

 מו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בניפרד לכל אחד ואחד מטע

 מיחידי המבוטח.     

 

 ביטוח חבות מעבידים  -פרק ג'  1.3

 למקרה ולכל המקרים בתקופת הביטוח. בגין חבות הקבלן  ₪ 20,000,000בגבול אחריות של  

בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי  כלפי המועסקים בביצוע העבודות נשוא ההסכם

מהם תוך כדי ועקב עיסוקם זה. הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות 

אדם, פתיונות ורעלים וכן העסקת -עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עובדים של חברות כח

 נוער. 

ו מי מטעמו היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה הביטוח הורחב לשפות את המזמין ו/א

 כלשהי או גילוי מחלה כלשהי, כי הם  נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי הקבלן.

 

 . לכל פרקי הפוליסה 1.3     

 חודש. 12הפוליסה מורחבת לכלול תקופת תחזוקה מורחבת של 

 

 ..  ביטוח משולב אחריות מוצר ואחריות מקצועית2

לאירוע  3,000,000לאירוע לביטוח חבות המוצר,  ₪ 8,000,000  -בגבול אחריות שלו יפחת מ     

תאריך התחולה  לכל האירועים בתקופת הביטוח. ₪ 12,000,000לביטוח אחריות מקצועית ובסה"כ 

למפרע יחול לא יאוחר מהיום בו החל הקבלן לבצע את העבודות נשוא החוזה, אפילו אם החוזה 

ם מאוחר יותר, אך לא לפני ___________.   ביטוח אחריות מקצועית יכנס לתוקף מיד עם נחת

תחילת ביצוע עבודתו של הקבלן ואילו ביטוח חבות המוצר יכנס לתוקף מיד עם סיום העבודה או 

מסירה של כל חלק של העבודה למזמין המוקדם מביניהם. הביטוח יכלול תקופת גילוי מאוחרת 

בדבר אי יושר עובדים, הוצאת דיבה ולשון הרע, ביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה החודש.  12של 

 אבדן מסמכים, עיכוב או אבדן שימוש, אספקת חומרים ואי עמידה בלוח זמנים. 

הביטוח הורחב לשפות את המזמין  ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי 

ות צולבת, לפיו נחשב הביטוח  כאילו נערך בניפרד עבור כל אחד מטעמו. זאת בכפוף לסעיף אחרי

 מיחידי המבוטח. 

 

 .  תנאים כלליים לכל הביטוחים המפורטים לעיל0

" של קבוצת "כלל             2013"תנאי ביט -א.  תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ      

, לנוסח הרחב ביותר שבידי המבטחים ביטוח". למעט ביטוח אחריות מקצועית שיהיה כפוף

 שיוסכם בנפרד.

 ב.  כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש, לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי       

המזמין וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או 

 .1581 -וח התשמ"א לחוק חוזה ביט 55זכות המפורטים  בסעיף 

 .הג.  הביטוחים לא יבוטלו, אלא במקרה של אי תשלום או רמיי      
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 21/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

ד.  במקרה של אי תשלום, יהי המזמין רשאי )אך לא חייב( לשלם את החוב הכספי ולהשאיר       

 את הביטוחים בתוקף.

טחים על פי ה.   מעשה או מחדל של אחד מיחידי המבוטח אשר עלול לגרוע מזכויות המבו      

 הפוליסה, לא יגרע מזכויות המזמין על פי הפוליסה.

 ו.   לגבי כל  הביטוחים בכל מקרה של צמצום ו/או ביטול, מתחייבים המבטחים להודיע על כך       

יום לפני כניסת הצמצום ו/או  10למזמין בהודעה כתובה בדואר רשום שתימסר למזמין לפחות 

 הביטול לתוקף.

   
 י וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור במסמך זה.בכפוף לתנא

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            _____________________ 
 חתימה וחותמת חברת הביטוח                                                                                                                                                                                   

 תאריך:________       
              

 


